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WSTĘP 
 
Niniejszy dokument przedstawia działania realizowane w 2014 roku przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 
Jak co roku głównym celem naszego działania było ograniczenie marginalizacji osób i rodzin 
poprzez wspieranie zmierzające do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im 
życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie 
i  przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym życiowe usamodzielnienie i integrację 
ze środowiskiem. 
Bezpośrednimi przesłankami w obszarze realizacji celów założonych na 2014 rok były: 
szybkość reakcji na pojawiające się problemy, trafne rozpoznanie sytuacji poszczególnych 
środowisk, skuteczne działanie oraz wykorzystanie potencjału społecznego.  
 
Dzięki zatrudnionej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie specjalistycznej 
kadrze, osobom doświadczonym, zaangażowanym i oddanym swojej pracy, można było 
realizować zadania na wysokim poziomie.  
Podkreślić jednak należy, że zasoby kadrowe w stosunku do wielości i różnorodności działań 
są zbyt małe, a nakłady finansowe, w tym na wynagrodzenia, zbyt niskie. 
 
Sprawna realizacja tak wielu zróżnicowanych, trudnych i odpowiedzialnych działań była 
możliwa dzięki pełnemu zrozumieniu rangi 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 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie pełni zarówno funkcję ośrodka pomocy 
społecznej, jak i powiatowego centrum pomocy rodzinie.  
 
W związku z tym realizuje zadania wynikające z:  
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  
 
Celem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest:  
1) pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są w stanie same pokonać; 
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 
3) wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań; 
4) pomoc osobom niepełnosprawnym; 
5) pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.  
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1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej 

 
 
Pomoc społeczna polega w szczególności na:  
1) pracy socjalnej; 
2) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy 

społecznej; 
3) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 
4) realizacji zadań wynikających z rozszerzonych potrzeb społecznych; 
5) prowadzeniu i rozwoju infrastruktury socjalnej; 
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy, w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb.  
 
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:  
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania 

i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 

3) cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą; 

4) cudzoziemcom na podstawie zgody na pobyt tolerowany; 
5) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu posiadającym prawo pobytu lub prawo 
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
 
W poniższej tabeli przedstawiono strukturę rodzin korzystających z pomocy w 2014 r. 
w ramach ustawy o pomocy społecznej, z podziałem na rodziny z dziećmi, rodziny niepełne 
i rodziny emerytów i rencistów oraz liczbę osób w tych rodzinach. 
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Tabela Nr 1 Struktura rodzin korzystających w 2014 r. z pomocy MOPR w Szczecinie  

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA 
RODZIN 

LICZBA OSÓB 
W TYCH 

RODZINACH 
0 1 2 

RODZINY OGÓŁEM1 1 11 187 19 293 

 RODZINY Z DZIEĆMI  2 2 532 8 999 

o liczbie dzieci 

1 3 1 171 3 059 
2 4 816 3 011 
3 5 354 1 677 
4 6 115 677 
5 7 52 366 
6 8 16 137 

7 i więcej 9 8 72 

RODZINY NIEPEŁNE  10 1 355 4 148 

o liczbie dzieci 

1 11 695 1 573 
2 12 411 1 359 
3 13 167 721 

4 i więcej 14 82 495 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW   15 2 419 3 429 

 

1 16 1 735 1 735 
2 17 486 972 
3 18 115 345 

4 i więcej 19 83 377 
 

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe.  
Art. 7 ustawy o pomocy społecznej wymienia najczęstsze powody ich powstawania:  
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; 

                                                
1  Wiersze od 2 do 19 nie sumują się 
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14) zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej; 
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

 
Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin korzystających z pomocy w formie pieniężnej lub 
w formie usług opiekuńczych z podziałem na występujące problemy. 
 
Tabela Nr 2 Liczba rodzin oraz osób występujących w tych rodzinach, korzystających w 2014 r. z pomocy 
MOPR  w Szczecinie, z podziałem na występujące problemy. 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ2 LICZBA 
RODZIN 

LICZBA OSÓB  
W TYCH  

RODZINACH 
0 1 2 

UBÓSTWO 1 6 371 10 947 
SIEROCTWO 2 15 20 
BEZDOMNOŚĆ 3 1 056 1 261 
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 425 1 698 
w tym wielodzietność 5 148 821 
BEZROBOCIE 6 5 281 10 264 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 3 436 4 888 
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 3 177 4 427 
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH 
OPIEKUŃCZYCH I PROWADZENIU 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO -  ogółem 

9 1 177 3 359 

w tym rodziny niepełne 10 747 2 153 
rodziny wielodzietne 11 130 745 

PRZEMOC W RODZINIE 12 49 128 
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU 
LUDŹMI 

13 0 0 

ALKOHOLIZM 14 262 329 
NARKOMANIA 15 47 60 
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO 
ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO 

16 319 397 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, 
KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS 
UCHODŹCY LUB OCHRONĘ 
UZUPEŁNIAJACĄ 

17 13 26 

ZDARZENIE LOSOWE 18 102 197 
SYTUACJA KRYZYSOWA 19 92 182 
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB 
EKOLOGICZNA 

20 0 0 

 
W 2014 r. najczęstszą przyczyną korzystania rodzin i osób z pomocy MOPR w Szczecinie. 
było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba. Tendencja ta 
utrzymuje się od kilku lat. Jest to triada problemów ściśle ze sobą powiązana – zaraz potem 
pojawia się problem bezdomności. 

                                                
2  Wiersze od 1 do 20 nie sumują się 
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. dzieli zadania na: 
1) zadania gminy, te z kolei dzieli na: 

 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, których koszt realizacji pokrywa 
budżet państwa; 

 zadania własne gminy; 
2) zadania powiatu, te z kolei dzieli na: 

 zadania z zakresu administracji rządowej, których koszt realizacji pokrywa budżet 
państwa; 

 zadania własne powiatu. 
 
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,  

przy współpracy z pozostałymi Działami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
 
Natomiast zadania powiatu realizowane są przez Dział Pieczy Zastępczej przy współpracy 
z pozostałymi Działami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
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1.1.1. Zadania gminy 
 
A Zadania zlecone gminie: 
 
A.1.  Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób   
         z zaburzeniami psychicznymi 
 
Świadczone są w miejscu zamieszkania i mają charakter świadczenia niepieniężnego.  
Realizacją zadania zajmuje się Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 
w Szczecinie.  
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie pracownicy socjalni Rejonowych 
Ośrodków Pomocy Rodzinie i Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przeprowadzają 
rodzinne wywiady środowiskowe. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego 
wystawiana jest decyzja administracyjna określająca rodzaj, zakres, miejsce świadczenia 
usług oraz wysokość odpłatności za jedną godzinę usług.  
 
Tabela Nr 3 Liczba osób, którym przyznano w 2014 r. pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi z podziałem na płeć, wiek, oraz osoby samotne i w rodzinie. 

płeć wiek w latach osoby 
samotne w rodzinie ogółem 

kobiety 
19-60 13 8 21 

33 
 

61-80 7 2 9  
 

59 
81 i powyżej 0 3  3 

mężczyźni 
19-60 18 3 21 

26 61-80 5 0   5 
81 i powyżej   0 0   0 

 
 W roku 2014 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie: 

 wystawiono 84 decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych; 

 59 osobom z zaburzeniami psychicznymi; 
 godzin 14 288; 
 na kwotę 336 032 zł.  

Średnio: 
 jednej osobie z zaburzeniami psychicznymi przyznano 242 godziny usług w ciągu 

roku; 
 koszt przyznanej jednej godziny wyniósł 23,50 zł.  
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A.2. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia 
 
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
 
W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizował program zgodnie 
z Uchwałą Nr XXXVII/1122/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014-2020, 
na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
 
Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z budżetu państwa i ze środków 
własnych gminy. 
Łączny koszt realizacji programu w 2014 r. wyniósł 6 439 785 zł, z czego 2 901 477 zł. 
to środki własne gminy, natomiast 3 538 308 zł to środki pochodzące z budżetu państwa. 
 
W ramach programu osłonowego udzielana jest pomoc w formie: 
1) zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych lub posiłku, oraz dystrybucję 

bonów na zakup artykułów żywnościowych; 
2) posiłku: 

 dzieciom do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej; 
 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponagminazjalnej; 
 osobom dorosłym. 

 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora placówki oświatowej 
pomoc w formie posiłku może być przyznana dziecku bez wniosku rodziców i bez 
przeprowadzania wywiadu środowiskowego ustalającego jego sytuację rodzinną. 
Mając na uwadze zapewnienie wszystkim potrzebującym dzieciom posiłku Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie przekazał nauczycielom szczecińskich placówek 
oświatowych materiały informacyjne dotyczące programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 
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Rysunek Nr 1 Ulotka informująca dotycząca programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 
 
Tabela Nr 4 Liczba osób, liczba świadczeń oraz koszty realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie w 2014 r. 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ilość 
osób 

liczba 
świadczeń 

kwota 
udzielonej 

pomocy w zł 

średni koszt 
jednego 

świadczenia 
w zł 

1 2 3 4 5 

zasiłek celowy z przeznaczeniem na 
zakup artykułów żywnościowych lub 

posiłku 
1 4 659 

27 706 3 445 362 124,35 

w tym: bony na zakup artykułów 
żywnościowych 

2 720 

pomoc 
w 

formie 
posiłku 

dzieci do czasu rozpoczęcia 
nauki w szkole 
podstawowej 

3 703 76 787 330 409 4,30 

uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 
ponagminazjalnej 

4 
 244 611 1 094 093 4,47 

uczniowie szkół, którzy 
korzystali z posiłku na 

wniosek Dyrektora Szkoły, 
bez wywiadu 

środowiskowego 

5 129 2 738 10 595 3,87 

osoby dorosłe 6 1 249 244 938 1 285 172 5,25 
Ogółem posiłki 3 880 569 074 2 720 269 x 

 

1 894 
9489
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Zasiłek celowy na żywność (w tym bony na zakup żywności) przeznaczony jest przede 
wszystkim dla rodzin z dziećmi. Osoby dorosłe, które sprzeniewierzają środki finansowe lub 
nie posiadają warunków do przygotowania posiłku otrzymują pomoc w formie gorącego 
posiłku w barze. 
 
Na mocy Porozumienia Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 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 oraz uchwały 
Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1024), mając na celu prawidłową realizację 
zadania polegającego na zagwarantowaniu gorącego posiłku osobom starszym, 
niepełnosprawnym, wymagających szczególnej opieki, wzorem lat ubiegłych realizowany był 
program „Gorący posiłek dla seniora”.  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zajmował się kierowaniem osób 
wymagających wsparcia w tym zakresie, natomiast posiłki wydawane były w Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Romera 21-29 oraz w Dziale Wsparcia Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie.  
W 2014 r. skierowano 28 osób celem objęcia pomocą w ramach programu „Gorący posiłek 
dla seniora”. 
 
 
A.3. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego przez sąd, należnego opiekunowi z tytułu 
sprawowania opieki 
 
Wypłacanie świadczenia w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki odbywa się na 
podstawie postanowienia sądu. Nie wymaga przeprowadzania rodzinnego wywiadu 
środowiskowego oraz wystawienia decyzji administracyjnej. Wysokość świadczenia ustalona 
jest również przez sąd.  
W 2014 r. MOPR w Szczecinie wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki 14 osobom, 
w ilości 245 świadczeń, na ogólną kwotę 97 899 zł. 
 
B. Zadania własne gminy 
 
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. 
 
B.1.1. Zasiłek stały 
 
Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym, skierowanym bezpośrednio do osoby, na którą 
jest wystawiona decyzja administracyjna.  
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Przysługuje:  
a) 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; 

b) 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.  
Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 529 zł miesięcznie, natomiast minimalna 30 zł 
miesięcznie.  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w roku 2014 przyznał pomoc w formie 
zasiłku stałego 2 603 osobom, liczba świadczeń wyniosła 26 480, natomiast kwota przyznanej 
pomocy wyniosła 11 754 641 zł. 
 
Tabela Nr 5 Przyznana pomoc w 2014 r. w formie zasiłku stałego w rozbiciu na sytuacje rodzinną 

Zasiłek stały 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

 kwota 
świadczeń w 

zł.  

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w  

rodzinach 

1 2 3     4 5 

ogółem3  1 2 603 26 480 11 754 641 2 580 3 043 

w tym  

osoby samotnie 
gospodarujące 2 2 331 23 815 10 964 364 2 331 2 331 

osoby pozostające 
w rodzinie 3 299 2 665 790 277 275 739 

 
Wśród osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku stałego prawie 90% to osoby 
samotnie gospodarujące.  
Średnia miesięczna wysokość przyznanego decyzją zasiłku stałego wyniosła 443,91 zł.  
Średnio jedna osoba w ciągu roku miała przyznany zasiłek stały na 10 miesięcy. 
 
 
B.1.2. 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:  

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej; 

b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.  
 
 
                                                
3 Kolumna 1, 4, 5 wiersz 2 i nie sumują się 
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Zasiłek okresowy ustala się:  
a) 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; 

b) 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 poniższa tabela. 
 
Tabela Nr 6 Przyznana pomoc w 2014 r. w formie zasiłku okresowego w rozbiciu na powody 

Zasiłek okresowy 

Liczba 
osób, 

którym 
przyznano 

decyzją 
świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

 kwota 
świadczeń w 

zł.  

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

1 2 3 4 5 

Ogółem4 1 5 841 36 842 9 658 476 5 747 11 307 

w
 ty

m
 z

 p
ow

od
u 

bezrobocia 2 4 303 25 766 7 617 821 4 243 8 421 
długotrwałej choroby 3 612 2 327 551 881 611 931 
niepełnosprawności 4 901 5 578 596 363 889 1 515 

możliwości utrzymania lub 
nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego 

5 5 18 5 502 5 14 

inne niż wymienione w 
wierszu 2-5 6 889 3 153 886 909 885 2 286 

 
Średnia wysokość przyznanego decyzją administracyjną zasiłku okresowego w 2014 r. 
wyniosła 262,16 zł. Jedna osoba w ciągu roku średnio miała przyznany zasiłek okresowy na 
6 miesięcy.  
Głównym powodem korzystania z pomocy w formie zasiłku okresowego w 2014 r. było 
występujące w rodzinach bezrobocie. 
 
 
 
B.1.3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy  
 
W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych przyznane może być 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.  
Pomoc w formie zasiłku celowego przyznano 8 208 osobom. 
 
 
 
 
                                                
4  Kolumna 1, 4, 5 wiersze od 2 do 6 nie sumują się 
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Tabela Nr 7 Przyznana pomoc w formie zasiłku celowego z podziałem na rodzaje zasiłku, liczbę świadczeń, 
kwota przyznanej pomocy, średnia wysokość jednego zasiłku w 2014 r. 

przyznana pomoc w formie zasiłku celowego liczba 
świadczeń 

kwota udzielonej 
pomocy w zł 

średni koszt 
jednego 

świadczenia w zł 
zasiłek celowy ogółem 62 305 8 435 952 135,40 

w tym: 

żywność 201 29 004 144,30 
zasiłek celowy na zakup żywności 

w ramach realizacji programu "Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" 

27 706 3 445 362 124,35 

odzież i obuwie 1 729 143 191 82,82 
opał 2 308 880 206 381,37 

opłaty związane z utrzymaniem 
mieszkania 3 438 457 667 133,12 

dofinansowanie do zakupu leków 7 480 675 085 90,25 
inne (między innymi: koszty remontu 

mieszkania, koszty utrzymania 
dziecka w żłobku lub przedszkolu, 
zakup niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego) 

10 902 1 340 980 123,00 

specjalny zasiłek celowy 8 530 1 452 857 170,32 
zasiłek celowy na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego 

11 11 600 1 054,55 

 
Zasiłek celowy na żywność przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwłaszcza rodzinom, 
których sytuacja jest szczególnie trudna, w szczególności rodzinom z dziećmi. 
 
Pomoc w postaci dofinansowania do zakupu leków przyznana została osobom najbardziej 
potrzebującym,  na podstawie Porozumienia Nr 2/2014 z dnia 2 stycznia 2014 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 69 określonych w Porozumieniu aptek.  
 
Zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznawany 
jest niezależne od dochodu poszkodowanych osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku 
zdarzenia losowego.  
Należy zaznaczyć, że ustawa o pomocy społecznej nie określa wysokości tego świadczenia. 
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B.2. Świadczenia niepieniężne 
 
B.2.1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 
 
Świadczenie realizowane jest na rzecz osób, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność 
wymagają pomocy innych osób. Świadczenie obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem.  
W ramach usług opiekuńczych przyznano również pomoc w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub niepełnosprawności, a ich celem jest prowadzenie procesu pielęgnowania. 
Odpłatność 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 2014 r. usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę POMOC OPIEKA 
PIELĘGNACJA V.R. BOŻYK – SPÓLKA CYWILNA, wyłonioną w drodze przetargu 
nieograniczonego.  
 
Tabela Nr 8 Liczba osób korzystających w 2014 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług opiekuńczych  z podziałem na płeć, wiek, osoby samotne i w rodzinie 

Usługi opiekuńcze 

liczba osób, którym 
przyznano pomoc 

w formie usług 
opiekuńczych 

z tego: 

kobiety mężczyźni 

ogółem 
w tym 

specjalistyczne 
usługi 

opiekuńcze  
ogółem 

w tym 
specjalistyczne 

usługi 
opiekuńcze  

ogółem 
w tym 

specjalistyczne 
usługi 

opiekuńcze  
ogółem 1 490 118 1 096 85 394 33 

z tego: 
osoby 

samotne  1 277 87 961 60 316 27 
osoby  

w rodzinie  213 31 135 25 78 6 

po
dz

ia
ł w

g 
kr

yt
er

ió
w

 w
ie

ko
w

yc
h 0-18 

osoby 
samotne  0 0 0 0 0 0 
osoby  

w rodzinie  1 0 0 0 1 0 

19-60 
osoby 

samotne  179 18 78 8 101 10 
osoby  

w rodzinie  36 8 24 6 12 2 

61-80 
osoby 

samotne  
 33  21 135 12 

osoby  
w rodzinie  81 6 50 4 31 2 

81 i 
więcej 

osoby 
samotne   36  31 80 5 
osoby  

w rodzinie  95 17 61 15 34 2 
 
Największą grupę osób korzystających z usług opiekuńczych stanowią samotne kobiety 
powyżej 80 roku życia. 
 

503 368 

595 515 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 

str. 17 

Tabela Nr 9 Koszty przyznanej w 2014 r. pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych, średni koszt jednej godziny oraz średnia roczna i miesięczna ilość przyznanych godzin jednej osobie 

Usługi opiekuńcze Ogółem  w tym specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

Liczba decyzji administracyjnych przyznających 
pomoc w formie usług opiekuńczych 3 220 217 

Liczba osób, którym decyzjami przyznano pomoc 1 490 118 
Liczba świadczeń 597 156 25 514 
Kwota przyznanej pomocy  6 101 821 zł 425 807 zł 
Średnio jednej osobie w ciągu roku przyznano 401 godzin 216 godzin  
Średnio jednej osobie miesięcznie przyznano 33 godziny 18 godzin 
Średni koszt jednej godziny wyniósł 10,22 zł 16,69 zł 

 
 
B.2.2. 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.  
 
W 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie sprawił pochówek na koszt gminy 
91 osobom, na łączną kwotę 153 912 zł.  
Średni koszt jednego pochówku wyniósł 1 691,34 zł i był niższy o 47 zł od średniego kosztu 
pochówku w 2013 r. i o 158,34 zł niższy od kosztu jednego pochówku w 2012 r. 
 
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.  
 
Zadanie to od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja 2014 r. realizowane było na podstawie Umowy 
Nr 3/2014 z dnia 2.01.2014 r. r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a Panami Michałem Sokołowskim prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą „Michał Sokołowski Nowy Eden Aleksandra 
Sokołowska” Zakład Usług Pogrzebowych S.C., z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22 lok. D, 
71-072 Szczecin i Mirosławem Góreckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
„Mirosław Górecki Nowy Eden”, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22 lok. D, 71-072 Szczecin, 
prowadzącymi wspólnie działalność w formie spółki cywilnej „Nowy Eden A. Sokołowska” 
Zakład Usług Pogrzebowych s.c. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 22d, 71-072 
Szczecin, w oparciu o Zarządzenie Nr 418/05 Prezydenta Miasta Szczecin 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.  
Natomiast od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na podstawie Umowy Nr 49/2014 
zawartej w dniu 02.06.2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie a  Krzysztofem Cezarym Konobrodzkim prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą EDEN SALON USŁUG POGRZEBOWYCH 
KRZYSTOF CEZARY KONOBRODZKI z siedzibą w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 32, 
70-842 Szczecin. 
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B.2.3. Prowadzenie mieszkań chronionych 
 
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów 
osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt 
w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki 
samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. 
 
W 2014 r. MOPR w Szczecinie prowadził 5 mieszkań chronionych, w tym: 

 4 skierowane do osób i rodzin dotkniętych bezdomnością, o liczbie miejsc 17, w ciągu 
roku z mieszkania skorzystało 30 osób bezdomnych; 

 1 przeznaczone dla osób w podeszłym wieku które potrzebują odpowiedniego 
całodobowego wsparcia w środowisku, liczba miejsc 6, w ciągu roku przebywało 
w nim 8 osób. 

 
B.2.4. Opłacanie składek na  ubezpieczenie zdrowotne 
 
Świadczenie to 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. 
 
Tabela Nr 10 Liczba osób, liczba świadczeń oraz koszt opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne  
w 2014 r. 

Wyszczególnienie Liczba 
osób 

Liczba 
składek 

Koszt składek 
w zł 

1 2 3 4 

Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, 
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 2 379  24 090  993 321  

Osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia 
socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 64  281 13 378 

Osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 11  35 1 666 

Osoby, które uzyskały  
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, objęte indywidualnym programem 
integracji na podstawie  przepisów o pomocy społecznej, 
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 

z innego tytułu 

4 31 1 857 

ogółem x5  24 437  1 010 222 
 
 
B.2.5. Praca socjalna 
 
Praca socjalna, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest to 
działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania społecznego.  
Pomoc w formie pracy socjalnej udziela się niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub 
rodziny. Nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.  
                                                
5 Liczba osób w kolumnie 2 nie sumuje się 
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W 2014 r. pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 4 168 rodzinom składającym się  
z 6 943 osób, z czego 588 rodzin liczących 1 101 osób nie korzystało z innych form pomocy.  
Pracownik socjalny świadczący osobie lub rodzinie pomoc w formie pracy socjalnej 
wyposażony został w narzędzie, jakim jest kontrakt socjalny.  
Kontrakt socjalny jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, 
określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych 
działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.  
Umowa ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów, 
umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej, a także przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.  
W roku 2014 pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
zawarli 330 kontraktów socjalnych. 
 
 
B.2.6. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych  
 
Osoby nieubezpieczone 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.  
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 2014 r.:  

 przeprowadzono 1 140 rodzinnych wywiadów środowiskowych;  
 wystawiono 1 140 decyzji administracyjnych, w tym 96 decyzji o umorzeniu 

postępowania;  
 sporządzono 188 zawiadomień o przekazaniu sprawy według właściwości do innej 

gminy.  
 

 
B.2.7. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia  
 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizacją tego zadania zajmuje się 
Dział Instytucji Pomocy Społecznej.  
Pracownicy Działu Instytucji Pomocy Społecznej odpowiedzialni są za przeprowadzenie 
rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz przygotowanie dokumentacji, niezbędnej 
do umieszczenia osoby potrzebującej w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 

str. 20 

 
 
1. Domy pomocy społecznej  

 
Na terenie Miasta Szczecin w 2014 r. funkcjonowały 3 domy pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym.  

 
Tabela Nr 11 Domy pomocy społecznej, liczba miejsc, liczba osób przebywających, liczba osób oczekujących na 
umieszczenie w dps 

Dom Pomocy Społecznej Typ domu pomocy 
społecznej 

Liczba 
miejsc 

Liczba osób 
przebywających 

w okresie od  
1 stycznia do  
31 grudnia  

2014 r.  

Liczba osób 
oczekujących na 

umieszczenie w dps 
na dzień  

31 grudnia 2014 r. 

Dom Pomocy Społecznej  
„Dom Kombatanta”  

im. Gen. Boruty 
Spiechowicza 
ul. Krucza 17 

70-747 Szczecin 

dla osób 
w podeszłym wieku 

oraz przewlekle 
somatycznie chorych 

237 293 204 

Dom Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta i 

Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej” 

ul. Romera 21-29 
71-246 Szczecin 

dla osób 
w podeszłym wieku 

oraz przewlekle 
somatycznie chorych 

251 308 199 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Broniewskiego 4/6 

71-460 Szczecin 

dla osób przewlekle 
psychicznie chorych 68 74 74 

ogółem 

dla osób starszych 
i przewlekle 
somatycznie 

chorych 

488 
 

675 
403 

dla osób przewlekle 
psychicznie chorych 68  74 

 
Odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps na terenie Szczecina wyniosła 12 053 576 zł. 
 
Ze względu na niewystarczającą liczbę miejsc w dps funkcjonujących na terenie Szczecina, za 
zgodą, czasami na ich prośbę, część osób umieszczona była w domach pomocy poza 
Szczecinem.  
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Liczbę osób przebywających w 2014 r. w domach pomocy społecznej poza Gminą Miasto 
Szczecin oraz koszty utrzymania przedstawia poniższa tabela.  
 
Tabela Nr 12 Liczba mieszkańców Szczecina przebywających w domach pomocy społecznej poza Szczecinem 
oraz koszty ich utrzymania w 2014 r. 

Miesiąc Liczba osób Koszt utrzymania w zł 
1 2 3 

Styczeń 271 532 021,90 
Luty 274 542 345,26 

Marzec 273 570 556,71 
Kwiecień 272 559 314,91 

Maj 271 567 819,86 
Czerwiec 274 562 392,43 

Lipiec 272 565 358,07 
Sierpień 274 562 774,47 
Wrzesień 272 562 406,00 

Październik 275 553 652,38 
Listopad 275 577 052,28 
Grudzień 275 561 256,40 
Ogółem x6 6 716 950,67 

    
Liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej poza Szczecinem, 
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., wynosiła 53, z czego: 

 do domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób somatycznie chorych 
– 21 osób; 

 do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 24 osoby; 
 do domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie –  

8 osób. 
Zarządzeniem Nr 59/12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z dnia 
29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kierowania Osób do Domów Pomocy 
Społecznej (z późn. zmianami) powołano Zespół ds. Kierowania Osób do Domów Pomocy 
Społecznej. Natomiast Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/12 r. Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z dnia 24 października 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 2014 odbyły się 53 posiedzenia Zespołu. 
 
2. Ośrodki wsparcia 
 
Na terenie Szczecina w 2014 r. funkcjonowało 7 ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym. 
 
Wykaz ośrodków wsparcia liczbę miejsc, liczbę osób przebywających oraz liczbę osób 
oczekujących na umieszczenie w ośrodku wsparcia przedstawia poniższa tabela. 

                                                
6 Liczba osób w kolumnie 2 nie sumuje się 
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Tabela Nr 13 Ośrodki wsparcia, liczba miejsc, liczba osób przebywających i liczba osób oczekujących 
na umieszczenie. 

Typ ośrodka wsparcia Liczba 
miejsc 

Liczba osób 
przebywających 

w okresie od  
1 stycznia do  
31 grudnia  

2014 r. 

Liczba osób 
oczekujących na 

umieszczenie 
w  ośrodku 

wsparcia na dzień  
31 grudnia 2014 r. 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Środowiskowy  
Dom Samopomocy 

ul. Tartaczna 14 
70-893 Szczecin 

Zespół Wsparcia 
Środowiskowego Nr 1 

ul. Tartaczna 14 

120 148 16 
Zespół Wsparcia 

Środowiskowego Nr 2 
ul. J. U. Niemcewicza 9/u5 

Zespół Wsparcia 
Środowiskowego Nr 3 

ul. Pocztowa 31-33 
Środowiskowy Dom Samopomocy  

prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 

ul. Rostocka 125 
71-771 Szczecin 

38 46 10 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 
pl. Jakuba Wujka 6 

71-322 Szczecin 
40 40 5 

pozostałe ośrodki wsparcia 

Dom Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta i 

Pioniera Ziemi 
Szczecińskiej” 

ul. Romera 21-29 
71-246 Szczecin 

Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej nr 1 
ul. Potulicka 40 

135 168 10 
Dzienny Dom Pomocy 

Społecznej Nr 2 
ul. Łukasiewicza 6 

Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej Nr 3 

ul. Piotra Ściegiennego 62 
Dom Pomocy Społecznej  

„Dom Kombatanta”  
im. Gen. Boruty 
Spiechowicza 
ul. Krucza 17 

70-747 Szczecin 

Dział Wsparcia Dziennego 20 26 15 
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1.1.2 Zadania powiatu 
 
A. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

 
A.1. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy   
        lub ochronę uzupełniającą  
 
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. 
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób oraz formy udzielonej w 2014 r. pomocy z podziałem 
na osoby posiadające status uchodźcy i ochronę uzupełniającą. 
 
Tabela Nr 14 Pomoc cudzoziemcom  ze statutem uchodźcy i z ochroną uzupełniającą, w 2014 r. 

Formy pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń w zł. 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w  rodzinach 

0 1 2 3 4 5 

Pomoc dla cudzoziemców 
ze statutem uchodźcy 1 3 x 50 750 3 10 

w tym: 

świadczenia 
pieniężne na 
utrzymanie 

2 3 28 44 000 3 10 

wydatki związane 
z nauką języka 

polskiego 
3 3 18 6 750 2 9 

Pomoc dla cudzoziemców 
z ochroną uzupełniającą 4 1 x 11 114 1 1 

w tym: 

świadczenia 
pieniężne na 
utrzymanie 

5 1 11 8 864 1 1 

wydatki związane 
z nauką języka 

polskiego 
6 1 9 2 250 1 1 

 
Cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie opłaca również składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
Informacje o ilości opłaconych składek zawiera Tabela Nr 10 Liczba osób, liczba świadczeń 
oraz koszt opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. 
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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) pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym; 
d) pomocy w uzyskaniu zatrudnienia; 
e) rzeczowej na zagospodarowanie; 
f) pracy socjalnej.  

 
 
Łączny koszt udzielonej pomocy na życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem 
przyznanej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w 2014 r. 
wyniósł 87 194 zł. 
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Rodzaje udzielonej pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze 
środowiskiem w 2014 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przedstawia 
poniższa tabela. 
 
Tabela Nr 15 Liczba osób usamodzielnionych, liczba i kwota świadczeń wypłaconych w 2014 r. 

 

Po
m

oc
 p

ie
ni

ęż
na

 n
a 

us
am

od
zi

el
ni

en
ie

 

Po
m

oc
 p

ie
ni

ęż
na

 n
a 

ko
nt

yn
uo

w
an

ie
 n

au
ki

 

U
zy

sk
an

ie
 

od
po

w
ie

dn
ic

h 
w

ar
un

kó
w

 
m

ie
sz

ka
ni

ow
yc

h 

Po
m

oc
 n

a 
za

go
sp

od
ar

ow
an

ie
 w

 
fo

rm
ie

 r
ze

cz
ow

ej
 

Po
m

oc
 w

 u
zy

sk
an

iu
 

za
tr

ud
ni

en
ia

 

Pr
ac

a 
so

cj
al

na
 

1 2 3 4 6 7 8 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI 
WYCHOWAWCZE 9 1 7 -  3 -  10 

liczba osób 10 2 14  - 3 -  17 
liczba świadczeń 11 2 67  - 3 x x 
kwota świadczeń 12 6 588 32 660  - 13 389 x x 

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI 
SOCJOTERAPII 

ZAPEWNIAJĄCE 
CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ 

13 1 2  - 1 -  2 

liczba osób 14 1 4  - 2 -  6 
liczba świadczeń 15 1 20  - 2 x x 
kwota świadczeń 16 3 294 9 251  - 9 882 x x 

DOMY DLA MATEK 
Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET 

W CIĄŻY 
21 -  -   - 1 -  1 

liczba osób 22         - -   - 1 -  1 
liczba świadczeń 23 -  -   - 1 x x 
kwota świadczeń 24 -  -   - 4 941 x x 

SCHRONISKA DLA 
NIELETNICH 25           - 1  -  - -  1 

liczba osób 26 -  1  -  - -  1 
liczba świadczeń 27 -  8  -  - x x 
kwota świadczeń 28 -  3 953  -  - x x 

ZAKŁADY POPRAWCZE 29 -  1  -  - -  -  
liczba osób 30 -  1  -  - -  -  

liczba świadczeń 31 -  7  -  - x x 
kwota świadczeń 32 -  3 236  -  - x x 

 
 
 
B.2. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 
 
Interwencja kryzysowa jest świadczeniem niepieniężnym, nie wymaga przeprowadzenia 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, wystawienia decyzji administracyjnej.  
Pomoc w formie interwencji kryzysowej udzielana jest niezależnie od sytuacji materialnej 
osoby lub rodziny.  
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Celem interwencji kryzysowej jest złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie 
równowagi psychicznej, zapobieganie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny, 
przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie.  
 
Do głównych zadań interwencji kryzysowej należy:  

 udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdujących 
się w innych sytuacjach kryzysowych; 

 organizowanie systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla osób i rodzin 
dotkniętych kryzysem; 

 współpraca z instytucjami oraz organizacjami uczestniczącymi bezpośrednio 
w pomocy osobom dotkniętym kryzysem; 

 zapewnienie doraźnego całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy 
w rodzinie; 

 organizowanie grup wsparcia; 
 prowadzenie krótkoterminowej terapii w kryzysie; 
 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 
 inicjowanie i podejmowanie interwencji oraz koordynacja działań związanych 

z podjętą interwencją; 
 udzielanie kompleksowych porad, m.in. w zakresie wykluczenia społecznego, 

zwłaszcza uzależnień, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi i innych zadań 
wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

 
Realizacją powyższych zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie zajmował 
się Dział Interwencji Kryzysowej. 
 
W ramach Działu Interwencji Kryzysowej funkcjonują dwie sekcje: 

 
1) Sekcja Interwencji Kryzysowej (SIK), która mieści się przy ul. Sikorskiego 3 

w Szczecinie.  
Do jej zadań należy: 
 prowadzenie całodobowego punktu konsultacyjno – informacyjnego z telefonem 

interwencyjnym nr 192 89; 
 udzielanie pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy lub będącym  

w kryzysie; 
 inicjowanie i podejmowanie interwencji oraz koordynacja działań związanych  

z podjętą interwencją; 
 interwencja kryzysowa w traumatycznych sytuacjach. 

Sekcja pracuje w systemie całodobowym, natychmiastowo reagując na wszelkie zgłoszenia 
w sytuacjach kryzysowych. Zapewnia możliwość skorzystania z pomocy 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. Koncentruje się na tym aspekcie interwencji kryzysowej, który 
obejmuje działania doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej 
pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.  
We współpracy ze służbami interwencyjnymi (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) 
pracownicy SIK uczestniczą w niesieniu pomocy ofiarom wydarzeń traumatycznych, 
wymagających udzielenia natychmiastowego wsparcia psychologicznego. 
We współpracy z Policją pracownicy SIK uczestniczą w interwencjach dotyczących 
ujawnienia opiekunów niezdolnych do sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, 
przewożąc do placówki i towarzysząc im w celu zminimalizowania traumy. 
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W ramach Sekcji Interwencji Kryzysowej prowadzony jest Hostel dla Osób Doznających 
Przemocy w Rodzinie, udzielający bezpiecznego schronienia i wsparcia osobom doznającym 
przemocy w rodzinie, organizujący i prowadzący grupy wsparcia, stanowiący miejsce 
czasowego pobytu dla osób, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej bądź 
potrzebują czasowego odizolowania ich od sprawców przemocy. 
 
 
W roku 2014 w Hostelu schronienie znalazło łącznie 86 osób z tego: 

 40 kobiet; 
 2 mężczyzn; 
 44 dzieci. 

Spośród osób umieszczonych w hostelu: 
 12 osób umieszczono na prośbę pracownika socjalnego; 
 21 osób (w tym 1 mężczyzna) przez psychologa/terapeutę Działu Interwencji Kryzysowej; 
 2 osoby  na prośbę kuratora zawodowego; 
 pozostałe 6 kobiet i 1 mężczyzna było ofiarami handlu ludźmi. 

 
 
W Hostelu w 2014 roku 22 osoby dorosłe (21 kobiet, 1 mężczyzna) zostały objęte 
indywidualnym programem pomocowym (pozostałe 13 kobiet przebywało w Hostelu nie 
więcej niż 3 dni, a 6 kobiet i 1 mężczyzna było ofiarami handlu ludźmi). 
 
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 w Sekcji Terapii 
i Profilaktyki Działu Interwencji Kryzysowej uczestniczyło 21 kobiet i 1 mężczyzna. 
 
Na terenie Hostelu odbywają się cyklicznie spotkania grupowe dla mieszkańców tj. grupa 
psychoedukacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz grupa dla dzieci 
i młodzieży.  
W 2014 r. odbyła się jedna edycja grupy psychoedukacyjnej dla osób doznających przemocy 
(uczestniczyło 7 mieszkanek) oraz jedna edycja grupy dla dzieci i młodzieży (uczestniczyło 
8 dzieci). 
 
W celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie  
w przypadku każdego mieszkańca Hostelu powoływano grupy robocze, których celem było 
opracowywanie i realizowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie, monitorowanie 
sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” oraz dokumentowanie działań 
podejmowanych wobec rodzin dotkniętych przemocą i efektów tych działań.  
 
W 2014 roku Hostel opuściło 35 kobiet i 1 mężczyzna.  
Ze wszystkich osób, które opuściły placówkę, 14 osób wyszło z sytuacji kryzysu  
i usamodzielniło się: 

 11 osób wynajęło mieszkanie; 
 2 osoby znalazły schronienie u rodziny; 
 1 osoba powróciła do własnego mieszkania, gdyż w wyniku jej działań udało się 

usunąć z mieszkania sprawcę przemocy. 
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2) Sekcja Terapii i Profilaktyki, która mieści się przy Al. Papieża Jana Pawła II 42  
w Szczecinie. 
Do jej zadań należy: 
 prowadzenie terapii krótkoterminowej dla osób w kryzysie psychicznym  

i doznających przemocy, 
 organizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych i wsparcia. 

 
Sekcja działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Zatrudnieni psychologowie 
i terapeuci zapewniają klientom profesjonalną pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysów 
losowych i rozwojowych, problemów osobistych, partnerskich i rodzinnych oraz wydarzeń 
traumatycznych. Czas trwania kontaktu terapeutycznego jest dostosowany do indywidualnych 
potrzeb klientów.  
Osoby pozbawione naturalnego systemu wsparcia, po przeżyciach szczególnie drastycznych 
doświadczeń wywołanych krytycznym wydarzeniem, powinny zostać objęte profesjonalną 
interwencją kryzysową. 
Celem pracy psychologicznej wykonywanej na rzecz klientów Sekcji Terapii i Profilaktyki 
jest odzyskanie przez osobę w kryzysie zdolności samodzielnego radzenia sobie poprzez 
złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej oraz 
uruchomienie zasobów. Pozwala to zapobiec przejściu kryzysu ostrego w stan chroniczny, 
który może powodować wiele negatywnych skutków emocjonalnych, zdrowotnych 
i społecznych. 
 
Tabela Nr 16 Podjęte działania przez pracowników Sekcji Terapii i Profilaktyki w 2014 r. 

 ilość spotkań liczba osób 
korzystających 

najczęściej 
podejmowane 

działania 

indywidualna terapia 
krótkoterminowa 2 486 1 044 

konsultacje 
psychologiczne 595 618 

rozmowy wspierające 1 400 409 

poradnictwo rodzinne 

konsultacje 61 114 
terapia rodzinna 38 38 

terapia par 77 78 
pomoc pedagogiczna 39 

udzielanie podstawowych informacji 
prawnych 38 

 
Ponadto przeprowadzona zostały edycja grupy psychoedukacyjnej dla osób doznających 
przemocy w rodzinie. Grupa miała charakter zamknięty. W grupie uczestniczyło 10 kobiet. 
Celem spotkań było zwiększenie świadomości skutków przemocy wśród jej ofiar, 
przywrócenie poczucia sprawstwa, nauka sposobów radzenia sobie w sytuacji krzywdzenia. 
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Kategorie problemów zgłaszanych do Działu Interwencji Kryzysowej  
 
W 2014 roku Dział Interwencji Kryzysowej przyjął 3 201 klientów, zgłaszających różnego 
rodzaju problemy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło problemów związanych z przemocą. 
 
1) Przemoc w rodzinie 

 
Do najczęściej zgłaszanych problemów należy doznawanie przemocy w rodzinie. W 2014r. 
do Działu Interwencji Kryzysowej zgłosiły się 822 osoby z tym problemem. Łącznie było 
1 797 zgłoszeń. 
Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilościowe z podziałem na rodzaje zgłoszeń 
dotyczących przemocy w rodzinie. 
 
Tabela Nr 17 Rodzaje zgłaszanych problemów w zakresie przemocy w rodzinie w 2014 r. 

Przemoc w rodzinie 
Suma zgłoszonych 
problemów w danej 

kategorii 
Ogółem 1 797 

w tym: 

przemoc psychiczna    797 
przemoc fizyczna    595 

przemoc ekonomiczna    108 
przemoc seksualna     44 

zaniedbanie   253 
 
2) Przemoc poza rodziną 

 
Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilościowe zgłoszeń dotyczących przemocy poza 
rodziną z podziałem na rodzaje przemocy. 
 
Tabela Nr 18 Rodzaje zgłaszanych problemów w zakresie stosowania przemocy poza rodziną w 2014 r. 

Przemoc poza rodziną 
Suma zgłoszonych 
problemów w danej 

kategorii 
Ogółem 34 

w tym: 

napaść   2 
gwałt   4 

włamanie   1 
molestowanie seksualne   9 

mobbing w pracy   8 
mobbing w szkole   6 

handel ludźmi   4 
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Poniższe tabele przedstawiają zestawienia ilościowe zgłoszonych problemów według 
kategorii i według problemów w danej kategorii nie związanych z przemocą. 
 
Tabela Nr 19 Rodzaje zgłaszanych problemów związanych z uzależnieniem w 2014 r. 

Uzależnienia i współuzależnienia 
Suma zgłoszonych 
problemów w danej 

kategorii 
Ogółem 872 

w tym: 

uzależnienia od alkoholu 585 
uzależnienia od narkotyków   53 

uzależnienia od hazardu   10 
uzależnienia od seksu     3 

uzależnienia od komputera   19 
inne   27 

współuzależnienia 175 
  
Tabela Nr 20 Rodzaje zgłaszanych problemów związanych z problemami socjalnymi w 2014 r. 

Problemy socjalne 
Suma zgłoszonych 
problemów w danej 

kategorii 
Ogółem 1 158 

w tym: 

finansowe    300 
niezaradność życiowa    256 
problemy związane z ubóstwem      52 
sprawy mieszkaniowe    169 
bezdomność    146 
bezrobocie    213 
inne     22 

 

Tabela Nr 21 Rodzaje zgłaszanych problemów związanych z kryzysem rodzinnym w 2014 r. 

Kryzysy rodzinne 
Suma zgłoszonych 
problemów w danej 

kategorii 
Ogółem 910 

w tym: 

kryzysy rozwojowe, normatywne   85 
kryzysy wynikające z dysfunkcji rodziny 148 
kryzysy losowe   45 
konflikty rodzinne 440 
rozwód 139 
inne, w tym kryzysy przeżywane przez 
dzieci w związku z rozwodem rodziców 229 

 
 
 
 
 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 

str. 31 

Tabela Nr 22 Rodzaje zgłaszanych problemów związanych z sytuacją zdrowotną i problemami emocjonalnymi 
w 2014 r. 

Problemy zdrowotne i emocjonalne 
Suma zgłoszonych 
problemów w danej 

kategorii 
Ogółem 843 

w tym: 

choroba psychiczna   77 
depresja 128 
inne zaburzenia zdrowia psychicznego   62 
nagłe kalectwo   12 
choroby nagłe, przewlekłe, śmiertelne   60 
próby i myśli samobójcze 108 
niepełnosprawność 158 
zachowania autoagresywne   66 
zaburzenia neurotyczne   70 
zaburzenia zachowania/osobowości   71 
zaburzenia jedzenia     9 
inne   22 

 

Tabela Nr 23 Pozostałe kategorie zgłaszanych problemów w 2014 r. 

Pozostałe problemy 
Suma zgłoszonych 

problemów 
w danej kategorii 

Problemy wychowawcze 229 
Kryzysy sytuacyjne - ogółem 112 

w tym: 

zaginięcie osoby     7 
konflikty sąsiedzkie   33 
żałoba   58 
inne   14 

Katastrofy i wypadki - ogółem   30 

w tym: 

pożar     4 
Wypadki komunikacyjne     8 
Obecność przy nagłej 
śmierci/wypadku innej osoby     6 

Nagła śmierć członka rodziny     7 
Katastrofa budowlana     3 
inne     2 

Poszukiwanie informacji 688 
Kryzysy partnerskie 259 
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C. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu 
 
W 2014 roku przygotowano szkolenia, konferencje, programy i plany szkoleniowe oraz 
organizowano dokształcanie pracowników MOPR w Szczecinie i innych jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych.  
Odbyło się 61 form dokształcania, w których uczestniczyło łącznie 829 osób, w tym: 

 zewnętrzne szkolenia, konferencje, seminaria: 53 formy/312 uczestników; 
 wewnętrzne szkolenia, konferencje: 8 form/517 uczestników. 
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1.1.3 Pozostałe zadania 
 

A. 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.  
W 2014 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
którego przewodniczącym jest koordynator Działań w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy 
zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, wpłynęło 1 300 
„Niebieskich Kart”. 
Poniższa tabela przedstawia ilościowe zestawienie założonych „Niebieskich Kart” przez 
poszczególne podmioty. 
 
Tabela Nr 24 Liczba założonych  „Niebieskich Kart” z podziałem na podmiot je zakładający w 2014 r. 

Podmiot zakładający „Niebieskie 
Karty” 

Ilość założonych 
„Niebieskich Kart” 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie        78 

Policja  1 204 
oświata        12 

ochrona zdrowia         2 
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych        4 

Łącznie 1 300 
 
 
Na podstawie założonych „Niebieskich Kart” w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie powołano 1 052 grupy robocze, w skład których wchodzili między innymi 
pracownik socjalny, pedagog oraz przedstawiciele Policji, oświaty, Sądu i służby zdrowia. 
 
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 radiowych i telewizyjnych poświęconych zjawisku przemocy. 
 
W ramach przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie MOPR w Szczecinie ściśle współpracował 
miedzy innymi z Prokuraturą, Policją, Urzędem Miasta Szczecin w szczególności 
z Wydziałem Spraw Społecznych, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. 
 
W 2014 roku udoskonalono druki tzw. Błękitne i Żółte Karty dla osób doznających przemocy 
i dla osób stosujących przemoc (są to lokalne, szczecińskie załączniki do karty B procedury 
„Niebieskie Karty”).  
Wydrukowano w sumie 25 tysięcy Żółtych i Błękitnych Kart. 
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B. Działania w zakresie wspierania rodzin z problemem alkoholowym 
 
Pracownicy socjalni MOPR w Szczecinie, w ramach działań wspierania rodziny z problemem 
alkoholowym, w 2014 r. przeprowadzili 619 wywiadów środowiskowych na potrzeby 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 
C. Srebrny Telefon dla Seniora 

 
Srebrny Telefon dla Seniora został uruchomiony pod koniec listopada 2014 r. Czynny jest 
przez całą dobę, a senior który dzwoni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie może 
również uzyskać informację od przedstawicieli innych instytucji. 
Idea systemu jest taka, aby senior, który dzwoni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
a ma pytania również do Urzędu Miasta, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, STBS 
czy innych instytucji mógł zostać przełączony bezpośrednio do nich. 
Srebrny Telefon dla Seniora został podłączony do numeru Sekcji Interwencji Kryzysowej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Czynny jest przez całą dobę. 
Oczywiście poza godzinami pracy instytucji, seniorzy nie będą do nich przełączani. 
 

 
Numer telefonu, pod który mogą dzwonić seniorzy: 91 48 57 581 

 
 
 

Rysunek Nr 2 Ulotka informacyjna „SREBRNY TELEFON DLA SENIORA” 

 
 

System jest w pełni sprawny i funkcjonalny. Aktualnie podłączony został do: 
 Straży Miejskiej, 
 Policji, 
 Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, 
 Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 
 Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta, 
 Szczecińskiego Centrum Świadczeń. 

 
System jest otwarty, można w miarę potrzeb go modyfikować i dołączać numery do 
kolejnych instytucji. 
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D. 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) przekazywane zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznie systemem 

informatycznym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Centralna Aplikacja 
Statystyczna (CAS) – do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:  
 kwartalne MK – 2 sprawozdania;  
 półroczne MPiPS-03-P – 1 sprawozdanie;  
 roczne MPiPS-03-R za 2013 rok – 1 sprawozdanie;  
 roczne MPiPS-05 za 2013 r. – 1 sprawozdanie;  
 zbiory centralne – 4 sprawozdania;  
 realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: – 

4 sprawozdania;  
 „Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie” – 1 sprawozdanie;  
 składki EM-RENT – 2 sprawozdania;  
 składki ZDR. – 2 sprawozdania;  
 jednorazowe – 34 sprawozdań;  

2) przekazywane za pośrednictwem Portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu 
Statystycznego, dotyczące pieczy zastępczej, zatrudnienia, o stanie i ruchu środków 
trwałych – 7 sprawozdań; 

3) miesięczne, dotyczące liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w Szczecinie oraz 
kosztów ich utrzymania, przesyłane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
i do Urzędu Miasta Szczecin – 12 sprawozdań; 

4) miesięczne, dotyczące liczby osób korzystających z usług ośrodków wsparcia 
w Szczecinie oraz wysokości ponoszonej przez uczestników odpłatności, przesyłane do 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i do Urzędu Miasta Szczecin – 
12 sprawozdań; 

5) kwartalne „Mierniki i terminowość załatwionych spraw” – 4 sprawozdania przesyłane do 
Urzędu Miasta Szczecin; 

6) udzielenie informacji w zakresie działalności MOPR w Szczecinie, w związku 
z zapytaniami mediów, studentów, instytucji i organizacji – 15; 

7) wewnętrzne analizy wynikające z bieżących potrzeb informacyjno – statystycznych; 
8) Ocena zasobów pomocy społecznej - konieczność sporządzenia tego sprawozdania 

została wprowadzona od 2012 r. przepisem art.16a i art. 19 ust 18 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej.  
Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła sporządzany do 2011 roku Bilans potrzeb 
pomocy społecznej dla gmin i powiatu. Z założenia stanowi podstawę planowania 
i zarządzania sferą pomocy społecznej.  
W przypadku Gminy Miasto Szczecin Ocena zasobów pomocy społecznej 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 również w zasobach Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Szczecin. Zawierała także dane wygenerowane automatycznie, znajdujące się w systemie 
informatycznym pomocy społecznej oraz Głównego Urzędu Statystycznego (liczba 
mieszkańców).  
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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. 

 
 

E. Przeprowadzanie zewnętrznych kontroli w szczególności z zakresu i poziomu usług 
świadczonych w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, 
ośrodkach wsparcia, warsztatach terapii zajęciowej oraz w zakresie prawidłowości 
świadczonych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania 
świadczeniobiorcy 

 
W 2014 r. przeprowadzono 15 kontroli, w tym:  

 7 kontroli problemowych, zgodnie z planem kontroli na rok 2014; 
 5 kontroli doraźnych poza planem kontroli; 
 3 kontrole sprawdzające, zgodnie z planem kontroli na 2014 r..  

W ramach 1 kontroli problemowej dotyczącej realizacji pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd” u 34 wybranych losowo Beneficjentów, zamieszkałych na terenie Szczecina 
sprawdzono zakres realizacji umów zawartych w 2013 r. (skontrolowano 10% umów 
zawartych w danym roku, stanowiących obowiązek Realizatora programu).  
 
Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela Nr 25 Liczba kontroli oraz ich  zakres tematyczny przeprowadzonych w 2014 r. 

Lp. 
 

Rodzaj 
kontroli Zakres (temat kontroli) Nazwa i adres jednostki 

kontrolowanej 
Liczba 

kontroli 

1. 

pr
ob

le
m

ow
a 

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 w Szczecinie. 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Władysława Broniewskiego 

4/6 
71-460 Szczecin 

Dział Specjalistycznych Usług 
Opiekuńczych  

 

 
1 

2. 

pr
ob

le
m

ow
a 

Prawidłowość i zgodność działalności Domu 
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  
w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy oraz Regulaminem 
organizacyjnym. 
 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
w Szczecinie 

ul. Tartaczna 14 
70-893 Szczecin 

 

 
1 

3. 

pr
ob

le
m

ow
a 

Prawidłowość zapewnienia mieszkańcom 
Domu Pomocy Społecznej usług 
wspomagających zgodnie z ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 
z rozporządzeniem Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. 
w sprawie domów pomocy społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Władysława Broniewskiego 

4/6 
71-460 Szczecin 

 

 
1 
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4. 
pr

ob
le

m
ow

a 

Realizacja powierzonego zadania 
w przedmiocie prawidłowości świadczenia 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych zgodnie z zapisami: 

 Umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Koncepcji 
świadczenia usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych, 
SIWZ. 

POMOC OPIEKA 
PIELĘGNACJA  

V.R. BOŻYK – SPÓŁKA 
CYWILNA 

ul. Mieczysława 
Niedziałkowskiego 24 
71-410 Szczecin 

 

 
1 

5. 

pr
ob

le
m

ow
a Prawidłowość działalności warsztatu 

z wybranymi zapisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej. 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia Pomocy  

w Rozwoju Społecznym i 
Zawodowym Osób 
Niepełnosprawnych  
ul. Przyszłości 21 
70-893 Szczecin 

 
2. Warsztat Terapii Zajęciowej  

im. prof. Antoniego 
Zielińskiego 

Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Szczecinie  

z siedzibą przy ul. Henryka 
Wieniawskiego 25 
71-144 Szczecin.  

Działający w dwóch obiektach 
przy 

ul. Henryka Wieniawskiego 25 
i ul. Orzechowej 1  

w Szczecinie 
 
 
 

 
2 
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6. 

pr
ob

le
m

ow
a Sprawdzenie wykorzystania przedmiotu 

dofinansowania w zakresie realizacji 
pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd”, na podstawie umów zawartych 
z Beneficjentami w 2013 r. 
 

34 wybranych losowo 
Beneficjentów pilotażowego 

programu  
„Aktywny Samorząd”, 

korzystających z dofinansowania 
na podstawie umów zawartych w 

2013 r.  
w następujących obszarach: 

1) Moduł I - likwidacja barier 
utrudniających aktywizację 
społeczną  
i zawodową, w tym:  
a) Obszar A - likwidacja bariery 
transportowej:  
- Zadanie 1: pomoc w zakupie  
i montażu oprzyrządowania  
do posiadanego samochodu  
(1 osoba); 
b) Obszar B - likwidacja barier  
w dostępie do uczestniczenia  
w społeczeństwie 
informacyjnym:  
- Zadanie 1: pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz 
oprogramowania (14 osób),               
- Zadanie 2: dofinansowanie 
szkoleń  
w zakresie obsługi nabytego  
w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i 
oprogramowania  
(1 osoba); 
c) Obszar C - likwidacja barier  
w poruszaniu się:  
- Zadanie 1: pomoc w zakupie 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym  
(3 osoby),          
- Zadanie 3: pomoc w zakupie 
protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne,  
tj. protezy co najmniej na III 
poziomie jakości (3 osoby); 
d) Obszar D - pomoc w 
utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej  
(2 osoby).  
2) Moduł II - pomoc w 
uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym  
(10 osób).  

 
1 
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7. 
do

ra
źn

a Sprawdzenie realizacji usług opiekuńczych 
u świadczeniobiorców. 
 
 

POMOC OPIEKA 
PIELĘGNACJA  

V.R. BOŻYK - SPÓŁKA 
CYWILNA  

ul. Mieczysława 
Niedziałkowskiego 24 

71-410 Szczecin 

 
2 

8. 

do
ra

źn
a 

Wyżywienie i organizacja posiłków. 
 

1. Dom Pomocy Społecznej 
ul. Władysława Broniewskiego 

4/6 
71-460 Szczecin 

 
2. Dom Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta i Pioniera 
Ziemi Szczecińskiej” 

ul. Eugeniusza Romera 21/29 
71-246 Szczecin 

 
2 

9. 

do
ra

źn
a 

Prawidłowość wykonywania umowy nr 
22/2012 z zawodową rodziną zastępczą o 
pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego 
zawartą w dniu 30 marca  
2012 r., w szczególności pod kątem 
sprawowania opieki nad powierzonymi 
dziećmi i spełniania warunków lokalowych. 

Zawodowa rodzina zastępcza, 
pełniąca funkcję pogotowia 

rodzinnego 

 
1 

10. 

sp
ra

w
dz

aj
ąc

a 

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych 
po kontroli problemowej Nr 
SKR/ER,MM,JW/ 0912-8/13, w zakresie 
realizacji powierzonego zadania  
w przedmiocie prawidłowości świadczenia 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz zgodności prowadzenia 
dokumentacji z zapisami umów zawartych 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie.  
 

POMOC OPIEKA 
PIELĘGNACJA  

V.R. BOŻYK – SPÓŁKA 
CYWILNA 

ul. Mieczysława 
Niedziałkowskiego 24 
71-410 Szczecin 

 

 
1 

11. 

sp
ra

w
dz

aj
ąc

a 

Realizacja zaleceń pokontrolnych po kontroli 
problemowej Nr  SKR/ER,JW,MM/0912-6/13 
w zakresie prawidłowości zapewnienia 
mieszkańcom DPS usług wspomagających 
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 
społecznej. 

Dom Pomocy Społecznej  
„Dom Kombatanta” 

im. gen. Mieczysława  
Boruty-Spiechowicza 

ul. Krucza 17  
71-747 Szczecin 

 

 
1 

12. 

sp
ra

w
dz

aj
ąc

a Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych 
po kontroli problemowej Nr 
SKR/ER,JW,MM/0912-2/13 w zakresie 
prawidłowości funkcjonowania placówki  
z zapisami Regulaminu organizacyjnego. 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, 
Młodzieży  
i Dorosłych  

pl. Jakuba Wujka 6 
71-322 Szczecin 

 

 
1 

Ogółem: 15 
 
Zalecenia pokontrolne wydano w przypadku 7 skontrolowanych placówek. 
 
Ponadto pracownicy Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli zajmowali się sprawdzaniem 
i weryfikacją Świadectw Świadczonych Usług w zakresie świadczenia usług 
opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych. 
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F. Działania na rzecz osób bezdomnych 
 
Według ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoba bezdomna to osoba 
„niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw 
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu 
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobowych, a także osoba niezamieszkująca 
w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości 
zamieszkania”. 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie zadanie to jest realizowane przez Dział 
Pomocy Osobom Bezdomnym. 
 
Podjęte działania na rzecz osób bezdomnych: 
 
Kierowanie do schronisk 
W 2014 r. Dział Pomocy Osobom Bezdomnym wydał 686 skierowań do schroniska. Nie są 
wydawane skierowania do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzonego przez 
Siostry Misjonarki Miłości. 
Poniższa tabela przedstawia wykaz schronisk, liczbę miejsc w tych schroniskach 
funkcjonujących w 2014 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin 

 
Tabela Nr 26 Wykaz schronisk dla bezdomnych i liczba miejsc, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto 
Szczecin w 2014 r. 

Lp. Podmiot prowadzący Schronisko Liczba miejsc 

1 
Stowarzyszenie "FENIKS"  

ul. Zamknięta 5   
71-830 Szczecin 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i 
Mężczyzn; 

Pogotowie Zimowe 
ul. Zamknięta 5 

185 

2 
Stowarzyszenie "Złoty Wiek" 

ul. Hryniewieckiego 4 
70-606 Szczecin 

Schronisko dla Bezdomnych (chorych, 
wymagających opieki) 
ul. Hryniewieckiego 4 

60 

3 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej  

ul. Jagiellońska 18/2 
70-362 Szczecin 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 
ul. Tczewska 32 55 

4 

Centrum Socjalne "Caritas" 
Archidiecezji Szczecińsko-

Kamieńskiej  
ul. Strzałowska 24 
71-730 Szczecin   

1) Schronisko dla Bezdomnych (chorych) 
Mężczyzn  

ul. Strzałowska 24; 
2) Schronisko dla Mężczyzn  

ul. Nehringa 14; 
3) Schronisko dla Mężczyzn  

ul. Racibora 62; 
4) Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi  

ul. Piaseczna 4 

360 

5 
Siostry Misjonarki Miłości 

ul. Bulwar Gdański 31 
70-601 Szczecin 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzna 
ul. Bulwar Gdański 31 40 
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Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności – to metoda pracy polegająca na 
udzieleniu wsparcia psychologicznego, prawnego, informacyjnego oraz finansowego 
rodzinom i osobom bezdomnym, które chcą poprawić swoja sytuację życiową. Główna 
pomoc dąży do znalezienia pracy, odnowienia więzi rodzinnych, przekwalifikowania się lub 
uzupełnieniu wykształcenia. Program stwarza realną szansę na wyjście z bezdomności, 
podpisujemy go po dokładnej diagnozie rodziny. Określa wszelkie kwestie dotyczące 
funkcjonowania osoby lub rodziny w środowisku włącznie z etapami i terminami ich 
realizacji, jest działaniem długofalowym.  
W 2014 r. zawarto 46 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności. 
 
„Pogotowie Zimowe 2013/2014” 
Sezon Zimowy jest najtrudniejszym i wzmożonym okresem pracy. W tym czasie Dział 
Pomocy Osobom Bezdomnym intensywnie współpracuje z służbami mundurowymi.  
„Akcja Zima” to wspólne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Działu Pomocy 
Osobom Bezdomnym, Policji i Straży Miejskiej mające na celu zlokalizowanie koczowisk, 
w których przebywają osoby bezdomne oraz ich identyfikację. Podczas penetracji 
pustostanów, dzikich działek, opuszczonych altan, bunkrów i okolic węzłów ciepłowniczych 
nawiązujemy kontakt z osobami bezdomnymi, informujemy o możliwości skorzystania 
ze schronisk wraz z podaniem adresów placówek. W sytuacji odmowy skorzystania z tej 
formy pomocy zabezpieczamy podstawowe potrzeby klientów oferując gorące posiłki 
w barze, lub w przypadku posiadania pieców w formie zapewnienia opału na trudny zimowy 
czas. 
Wspomniane powyżej działania miały miejsce w okresie od 01 listopada 2013 r. do 31 marca 
2014 r. Funkcjonariusze Komend Miejskich Policji – Śródmieście, Niebuszewo, Pogodno 
oraz Dąbie wraz z pracownikami Działu Pomocy Osobom Bezdomnym parę razy w miesiącu 
udają się w miejsca przebywania osób bezdomnych na podległym sobie obszarze.  
Dodatkowo w wypadku zgłoszenia telefonicznego lub w innej formie, faktu przebywania 
osób bezdomnych w dowolnym miejscu na terenie miasta Szczecina, pracownik Działu wraz 
z patrolem Straży Miejskiej z danego rejonu, lub samodzielnie udaje się niezwłocznie we 
wskazane miejsce w celu nawiązania kontaktu z osobą bezdomną.  
W trakcie Pogotowia Zimowego 2013/2014 zaplanowanych było 32 wyjazdy – na podstawie 
harmonogramu otrzymywanego z Policji, zrealizowanych zostało 28. 
Pracownicy sekcji pracy socjalnej DB podejmowali dodatkowe wyjazdy ze Strażą Miejską 
oraz indywidualnie w celach interwencyjnych w łącznej liczbie 46. 
Podczas wszystkich wspólnych wyjazdów dotarto do 392 środowisk osób bezdomnych. 
 
Ponadto kontynuowane były  działania: rozsyłanie plakatów i ulotek informacyjnych 
o „Pogotowiu Zimowym dla Osób Bezdomnych 01.11.2013 r. – 31.03.2014 r.” oraz 
o „Pogotowiu Zimowym dla Osób Bezdomnych 01.11.2014 r. – 31.03.2015 r.” m.in. do 
spółdzielni mieszkaniowych, STBS, ZBiLK, ZDiTM, PKP, PKS.  
Treść ulotek przedstawiała informację dotyczącą niezwłocznego informowania Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, Sekcji Interwencji 
Kryzysowej MOPR, Pogotowia Zimowego dla Osób Bezdomnych prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Feniks, o osobie bezdomnej przebywającej na klatkach schodowych, 
przystankach autobusowych i tramwajowych, dworcach PKP i PKS lub w innych miejscach. 
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Mieszkanie chronione - szczegółowy opis realizacji tego zadania znajduje się w dziale 1.1. 
podrozdziale B.2.3. 
 
Pozostałe działania 

 
1) w dniu 13.02.2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki przy ul. 
Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie zawarli umowę nr 16/WOMP-ZCLiP/2014 
(37A/2014) na wykonywanie zdjęć RTG klatki piersiowej osobom bezdomnym 
zarejestrowanym w MOPR. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 
podpisania do dnia 31.12.2014 r.  wydano 36 skierowań. 

2) w porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem ul. Wojska Polskiego 63 wydano 
49 skierowań do łaźni; 

3) w dniu 14.03.2012 r. zostało zawarte Porozumienie nr 6/2012 pomiędzy Zarządem 
Budynków i Lokali Komunalnych a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie dotyczące 
realizacji wyroków o wydanie i opróżnienie lokali mieszkalnych i zapewnieniu przez 
MOPR do 30 wolnych miejsc w schroniskach na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
Aneksem z dnia 07.08.2013 r. do Porozumienia nr 6/2012 wprowadzono zapis 
o zapewnieniu do 15 wolnych miejsc w schroniskach na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

 
 
 
 
 
 

 

Rysunek Nr 3 Ulotka informująca gdzie można szukać pomocy dla osoby bezdomnej 
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G. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w celu stworzenia szerszego wachlarza 
udzielanej pomocy, w 2014 r., współpracował z 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 Gospodarczego Szczecińskie Centrum 

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; 
8) Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne; 
9) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne; 
10) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego; 
11) Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych; 
12) Towarzystwo Budownictwa Społecznego; 
13) spółdzielnie mieszkaniowe; 
14) wspólnoty mieszkaniowe; 
15) Rady Osiedli; 
16) służba zdrowia; 
17) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
18) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; 
19) Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”; 
20) Polski Czerwony Krzyż; 
21) Polski Komitet Pomocy Społecznej; 
22) Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; 
23) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich; 

 
W zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym:  

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 
2) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 
3) domy pomocy społecznej; 
4) ośrodki wsparcia; 
5) służba zdrowia; 
6) rady osiedli; 
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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) Prokuratura; 
7) kuratorzy sądowi; 
8) służba zdrowia; 
9) Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; 
10) Stowarzyszenie „Feniks”; 
11) Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”; 
12) Polski Komitet Pomocy Społecznej; 
13) Siostry Misjonarki Miłości.  
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1.2 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
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. Zgodnie z tym podziałem 
gmina realizuje zadania w zakresie wspierania rodziny, natomiast powiat realizuje zadania 
w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

1.2.1. Wsparcie rodziny 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2014 r. w ramach funkcjonowania 
Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie i Działu Pomocy Osobom Bezdomnym zatrudniał 
30 asystentów rodziny (według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.), którzy wsparciem objęli 
526 rodzin, z czego 102 rodziny były zobowiązane przez sąd do pracy z asystentem. 
 
Asystenci rodziny w 2014 r. zakończyli pracę z 251 rodzinami, z tego: 

- ze względu na osiągnięcie celów – 97 rodzin; 
- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 85 rodzin; 
- ze względu na brak efektów – 48 rodzin; 
- ze względu na zmianę metody pracy – 21 rodzin. 

 
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, poprzez: 
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; 
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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. 

 
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 „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; 
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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; 
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. 

 
 

1.2.2. 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. 

 
Instytucjonalne formy pieczy zastępczej to: 
1) placówki opiekuńczo-wychowawcze; 
2) regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna; 
3) interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 

 
Realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie zajmuje się Dział Pieczy Zastępczej. 
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A  Dzieci przebywające w pieczy zastępczej 
 
W 2014 roku łącznie w pieczy zastępczej przebywało                        dzieci. 
 
Wykaz placówek i ilość dzieci w nich przebywających przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela Nr 27 Wykaz placówek, liczba dzieci w nich przebywających w 2014 r. 

Piecza zastępcza Liczba 
rodzin 

Liczba dzieci 
przebywających 

w 2014 r. 

rodzinna piecza 
zastępcza 

rodziny spokrewnione 463 568 
rodziny niezawodowe  120 146 

rodziny zawodowe 4 19 
rodziny zawodowe specjalistyczne 2 3 
rodziny zawodowe pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 13 136 

rodzinne domy dziecka 9 70 
ogółem 611 942 

instytucjonalna 
piecza zastępcza 

Centrum Opieki nad Dzieckiem  
im. Konstantego Maciejewicza  

ul. Wszystkich Świętych 66  
70-953 Szczecin 

283 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
Towarzystwa Salezjańskiego  

ul. Ku Słońcu 124 
71-080 Szczecin 

14 

placówki opiekuńczo-wychowawcze  
typu rodzinnego 34 

ogółem 331 
 

Ogółem ilość dzieci przebywających w pieczy zastępczej 
 

1 273 

 
W 2014 roku zawarto 38 porozumień w sprawie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz dzieci 
pochodzących z innych powiatów w placówkach lub rodzinach zastępczych na terenie Miasta 
Szczecin.  
W 2014 roku na terenie innych powiatów przebywało 166 dzieci pochodzących ze Szczecina: 

 w 84 rodzinach zastępczych – 123 dzieci; 
 15 placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 43 dzieci.  

 
Natomiast na terenie Miasta Szczecin przebywało 73 dzieci z innych powiatów:  

 1 dziecko w placówce opiekuńczo – wychowawczej; 
 72 dzieci w 59 rodzinach zastępczych. 

 
W 2014 roku zostały zawiązane 2 rodziny zastępcze zawodowe oraz 2 rodziny zastępcze  
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Opiekę w rodzinach tych znalazło łącznie  
8 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych i 13 dzieci w rodzinach zastępczych 
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Ponadto powstał jeden rodzinny dom 

1 273 
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dziecka w wyniku przekształcenia z placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 
pod którego opieką znajdowało się 7 dzieci.  
 
Tabela Nr 28 Napływ dzieci do pieczy zastępczej w 2014 r. 

Napływ dzieci do pieczy zastępczej 
Liczba dzieci 

umieszczonych 
w Szczecinie 

Liczba dzieci 
umieszczonych 

poza Szczecinem 
Liczba dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej ogółem, z tego: 178 8 

w rodzinnej pieczy 

w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej   34  

w rodzinie zastępczej 
niezawodowej    7 6 

w rodzinie zastępczej 
zawodowej   58 1 

w rodzinnym domu 
dziecka    3 0 

ogółem 102 7 
w instytucjonalnej pieczy   76 1 

 
Tabela Nr 29 Odpływ dzieci z pieczy zastępczej w 2014 r. 

Odpływ dzieci z pieczy zastępczej 
Liczba dzieci 

z terenu  
Miasta Szczecin 

Liczba dzieci 
z innych 

powiatów 
Liczba dzieci, które odeszły z pieczy zastępczej 

– ogółem, z czego 176 12 

rodzinnej 
pieczy 

zastępczej 

powrót do rodziny naturalnej   36   2 
przysposobienie   27   0 
usamodzielnienie   47   6 

ogółem 110   8 

instytucjonalnej 
pieczy 

zastępczej 

powrót do rodziny naturalnej   24   2 
przysposobienie    8   0 
usamodzielnienie   34   2 

ogółem  66   4 
 
Pozytywnie należy ocenić fakt, iż widoczny jest wpływ wsparcia rodzin. Dzięki tym 
działaniom aż 60 dzieci wróciło do rodziny naturalnej. 
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B. Świadczenia pieniężne 
 
Świadczenia przyznane w ramach rodzinnej pieczy zastępczej 
 
W 2014 roku w ramach rodzinnej pieczy zastępczej decyzjami administracyjnymi przyznano 
9 262 świadczenia, na ogólną kwotę 7 661 619,03 zł. 
Poniższa tabela przedstawia rodzaje świadczeń, ich liczbę oraz kwotę. 

 
 

Tabela Nr 30 Rodzaje. Liczba i kwota świadczeń przyznanych w ramach rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 r. 

świadczenia przyznane w ramach rodzinnej pieczy 
zastępczej 

liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka w 
rodzinach zastępczych 
i rodzinnych domach 

dziecka  

rodziny zastępcze spokrewnione 5 577 3 851 309,60 
rodziny zastępcze niezawodowe 1 330 1 284 839,90 

rodziny zastępcze zawodowe 1 335 1 308 334,02 

w tym: pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego 1 119 1 118 198,15 

rodzinne domy dziecka 645 628 608,13 
łącznie 8 887,00 7 073 091,65 

pokrycie niezbędnych 
kosztów związanych 

z potrzebami 
przyjmowanego dziecka 

rodziny zastępcze spokrewnione 38 51 388,64 
rodziny zastępcze niezawodowe 12 18 015,66 

rodziny zastępcze zawodowe 52 72 271,62 

w tym: pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego 46 63 271,62 

rodzinne domy dziecka 9 16 153,86 
łącznie 111 157 829,78 

dofinansowanie do 
wypoczynku dziecka poza 

miejscem zamieszkania 

rodziny zastępcze spokrewnione 13 6 600,71 
rodziny zastępcze niezawodowe 3 2 003,57 

rodziny zastępcze zawodowe 5 2 549,98 
rodzinne domy dziecka 13 8 378,54 

łącznie 34 19 532,80 

utrzymanie lokalu 
mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub 
domku jednorodzinnym 

rodziny zastępcze spokrewnione 0 0,00 
rodziny zastępcze niezawodowe 0 0,00 

rodziny zastępcze zawodowe 124 167 104,92 
rodzinne domy dziecka 89 229 134,66 

łącznie 213 396 239,58 

zdarzenia losowe lub inne 
zdarzenia mające wpływ 
na jakość sprawowanej 

opieki 

rodziny zastępcze spokrewnione 1 390,00 
rodziny zastępcze niezawodowe 0 0,00 

rodziny zastępcze zawodowe 15 13 736,02 
rodzinne domy dziecka 1 799,20 

łącznie 17 14 925,22 
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C. Usamodzielnienia  
 
Pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-
wychowawcze udzielono pomocy na usamodzielnienie w formie: 
1) na usamodzielnienie,  
2) na kontynuowanie nauki,  
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,  
4) w uzyskaniu zatrudnienia,  
5) na zagospodarowanie w formie rzeczowej lub pieniężnej. 

Pomoc taką przyznano 278 usamodzielnianym wychowankom, z czego: 
 196 dzieciom opuszczającym rodzinne formy pieczy zastępczej; 
 82 wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 
 
D. Promowanie i wspieranie rodzicielstwa zastępczego 
 
Pracownicy Działu Pieczy Zastępczej: 

 przygotowali we współpracy z rodzinami zastępczymi 787 planów pomocy dziecku 
umieszczonemu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

 przygotowali 1 335 ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępcze 
oraz 315 ocen rodzin zastępczych; 

 zorganizowali 175 posiedzeń w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego 
w rodzinnej pieczy zastępczej; 

 sporządzili i poddali weryfikacji wraz z usamodzielnianymi osobami z rodzin 
zastępczych i ich opiekunami usamodzielnienia 178 indywidualnych programów 
usamodzielnienia; 

 uczestniczyli w 71 zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, podczas których omówiono sytuację 287 dzieci; 

 zaopiniowano 89 kandydatów na rodziny zastępcze pod kątem analizy ich sytuacji 
osobistej, rodzinnej i majątkowej; 

 wydali 21 diagnoz psychologiczno – pedagogicznych; 
 wydali 16 zaświadczeń kwalifikacyjnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej, zawodowe; 
 zgłosili do Publicznego Ośrodka Adopcyjnego 61 dzieci z uregulowaną sytuacją 

prawną umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka; 
 wydali 97 opinii dotyczących potrzeby przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych. 

 
W związku z brakiem miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej w ilości 
odpowiadającej potrzebom, podjęto następujące działania: 

 zawiązano 4 zawodowe formy opieki zastępczej w tym: 2 rodziny zawodowe, 
2 pogotowia rodzinne – powstało 21 miejsc w zawodowej pieczy zastępczej; 

 opracowano procedurę szybkiego reagowania w sytuacjach interwencyjnego 
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej; 

 wobec dzieci przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych 
zintensyfikowano działania ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających szansę 
na powrót do domu, dzieci oczekujących na przysposobienie, dzieci mających 
zakończone postępowanie sądowe i oczekujących na umieszczenie w docelowej 
formie pieczy zastępczej, dzieci których postępowanie regulujące sytuację prawną 
przedłuża się. 
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W skali całego roku osiągnięto następujące rezultaty: 
 27 dzieci zostało przysposobionych; 
 36 dzieci wróciło do rodziców biologicznych; 
 36 dzieci zostało umieszczonych w docelowych formach pieczy zastępczej. 

 
Działania wspierające dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej i dzieci 
umieszczonych w tych rodzinach, promujące rodzicielstwo zastępcze: 

 w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym 62 dzieci ze spokrewnionych rodzin 
zastępczych zostało zaproszonych na akcję Gwiazdkowa Niespodzianka organizowaną 
przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Szczecinie. W ramach akcji w dniu 
8.02.2014 roku dzieci uczestniczyły w zabawie, otrzymały poczęstunek i paczki  
z upominkami; 

 w okresie od 10.04.2014 r. do 30.06.2014 roku Szczecińska Szkoła Tańca Konrad 
Lipowicz prowadziła zajęcia taneczne dla  24 dzieci w wieku 9-13 lat z rodzinnych 
form pieczy zastępczej;  

 w dniach 17-18.05.2014 roku 7 dzieci w wieku 9-12 lat umieszczonych  
w rodzinnych formach pieczy zastępczej wzięło udział w Festiwalu Książki Słuchanej. 
Warsztaty odbyły się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie; 

 na przełomie maja i czerwca 2014 roku zorganizowano obchody Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego.  
W ramach tych obchodów dnia 30.05.2014 roku Dział Pieczy Zastępczej zorganizował 
Dzień Konsultacyjny dla opiekunów zastępczych, wychowanków  
i kandydatów na rodziny zastępcze; 

 w dniu 1.06.2014 roku dzieci z rodzinnych form pieczy zastępczej otrzymały 
zaproszenia na Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Bądźmy Razem- 
BRZDĄC 2014. Festyn odbył się w Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza 
w Szczecinie. Zaproszenie upoważniało do odebrania paczki upominkowej. 
Z zaproszeń skorzystało 185 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej; 

 w wakacje 2014 roku dzieci umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej 
wzięły udział w warsztatach teatralno-plastycznych pt. Była sobie bajka… 
organizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.  
Na poszczególne przedstawienia były zapraszane dzieci w grupach po 20 osób. 
Łącznie w sierpniu 2014 roku odbyło się 5 spotkań dla dzieci w wieku 4-12 lat, 
w których wzięło udział 100 dzieci; 

 zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowi rodzinnych wraz ze swoimi 
biologicznymi dziećmi wypoczywały w Brzóskach podczas zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich dwóch turnusach socjoterapeutycznych W siodle. 
Z turnusów łącznie skorzystało 75 osób; 

 w ramach zapewnienia dzieciom z rodzinnych form pieczy zastępczej wypoczynku 
letniego 184 dzieci wzięło udział w koloniach letnich oraz obozach; 

 w dniu 17.09.2014 roku Dział Pieczy Zastępczej przy współpracy z Fundacją 
Robinson Crusoe zorganizował szkolenie w formie warsztatowej pt. Bunt nastolatka – 
jak go przetrwać z pożytkiem dla siebie i rodzin.  
Udział w szkoleniu wzięły 23 osoby spokrewnione z dziećmi dla których stanowią 
rodziny zastępcze; 

 w dniu 12.12.2013 roku odbyła się Zabawa Mikołajkowa dla dzieci przebywających 
w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Miasta Szczecin.  
Na Zabawę zostało zaproszonych 152 dzieci w wieku 3-6 lat wraz z opiekunami 
i dziećmi biologicznymi opiekunów; 
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 w ramach pomocy rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne 
domy dziecka  zorganizowano spotkania mające na celu wymianę doświadczeń oraz 
informowanie o zmianach i planowanych działaniach w zakresie realizowania zadań 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 w dniu 13.12.2014 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zorganizowało szkolenie 
dla rodzin zastępczych zawodowych dotyczące roli rodziny zastępczej w procesie 
adopcyjnym.  
Na szkolenie zostały zaproszone 19 rodzin zastępczych zawodowych i 9 osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka. 

 
W ramach realizacji zadań związanych z prowadzeniem szkoleń w zakresie pieczy zastępczej 
w 2014 roku zostały  zorganizowane szkolenia dla: 

 14 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, 
 2 kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, 
 2 kandydatów na prowadzących rodzinne domy dziecka, 
 79 dla rodzin zastępczych (w tym 8 prowadzących rodzinne domy dziecka). 
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1.3 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 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. 
 
Celem realizacji działań skierowanych do osób niepełnosprawnych w 2014 r. Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wydatkował łącznie 5 588 997,02 zł, z czego: 
a) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 

3 832 101,59 zł; 
b) ze środków budżetu Miasta – 1 756 895,43 zł, w tym:  

 dofinansowanie 10% kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – 
221 940,00 zł; 

 przewozów osób niepełnosprawnych – 1 523 431,94 zł 
 prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego – 

11 523,49 zł. 
 

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.  
Realizacją tego zadania w ramach zadań powiatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie zajmuje się Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.  
Środki pochodzą z:  

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w 2014 r. Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie dysponował budżetem w wysokości  
3 835 611 zł, z czego wykorzystana została kwota 3 832 101,59 zł; 

 budżetu Miasta – w 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
dysponował kwotą 221 940 zł, przeznaczoną na dofinansowanie warsztatów terapii 
zajęciowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 

str. 55 

Tabela Nr 31 Dofinansowanie w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z podziałem 
na rodzaje dofinansowania, liczbę osób i kwotę, w 2014 r. 

 Dofinansowanie: liczba 
osób 

kwota udzielonej 
pomocy w zł 

turnusy rehabilitacyjne 
dzieci 118 186 114,00 

osoby dorosłe 29 42 923,00 
ogółem 147 229 037,00 

likwidacja barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się 

dzieci 7 53 163,98 
osoby dorosłe 54 226 547,02 

ogółem 61 279 711,00 

zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych 

dzieci 123 199 976,80 
osoby dorosłe 862 1 017 168,00 

sprzęt rehabilitacyjny 
dla organizacji 1 11 671,20 

ogółem 986 1 228 816,00 

organizacja sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki osób niepełnosprawnych7 

dzieci 23 12 267,00 
osoby dorosłe 2 621 78 844,59 

ogółem 2 644 91 111,59 
tłumacz języka migowego 2 5 966,00 

warsztaty terapii zajęciowej 

prowadzony przez 
Polskie 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło 

w Szczecinie  

85 
2 219 400,00 

w tym:  
1 997 460 środki 

PFRON; 
221 940 budżet 

Miasta 

prowadzony przez 
Stowarzyszenie 

Pomocy w Rozwoju 
Społecznym 

i Zawodowym Osób 
Niepełnosprawnych  

50 

łącznie 135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Dofinansowanie przyznaje się organizacjom pozarządowym, prowadzącym statutową działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
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1.3.2 Obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych 
 
Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. dysponowała 
16 samochodami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.  
 
W 2014 roku samochody przejechały 477 507 kilometrów zużywając 50 778 litrów paliwa.  
 
Przewieziono 50 533 osoby, w tym:  

 22 354 dzieci do szkół (15 549 w Szczecinie i 6 805 do Polic); 
 18 246 osób – w przewozach abonamentowych; 
 1 843 osoby – jako zlecenia na telefon; 
 8 090 osób – opiekunowie przewożonych osób niepełnosprawnych. 

 
Obsługa realizowana była 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. W strukturze Działu 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.  

 
Usługi przewozowe są odpłatne, wysokość opłat określona jest w przytoczonej powyżej 
Uchwale.  
Do bezpłatnych przewozów uprawnione 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; 

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.  
 
 
Wpływy do budżetu Miasta z tytułu odpłatności za przejazdy wyniosły 100 581,50 zł. 
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1.3.3 Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego 
 
Wypożyczalnia prowadzona jest ze środków budżetu Miasta. W 2014 roku na jej 
prowadzenie wydatkowana została kwota 11.523,49zł. Pomocą objęte były wszystkie osoby 
zgłaszające się do wypożyczalni, bez względu na fakt posiadania lub nieposiadania 
orzeczenia o niepełnosprawności.  
 
W 2014 roku zawartych zostało 78 umów użyczenia sprzętu. Z tej liczby 4 osoby 
zrezygnowały z realizacji umów bez wypożyczenia sprzętu. Spośród 74 zawartych 
i zrealizowanych umów 3 dotyczyły wypożyczenia dwóch sprzętów lub trzech. Łącznie 
wypożyczono 81 sprzętów. 
 

Tabela Nr 32 Rodzaje i ilość wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w latach 2011, 2012, 
2013 i 2014 

Wypożyczony sprzęt  2011 2012 2013 2014 
umowy zawarte         90 111 113 78 
umowy zrealizowane. 85 107 109 74 
wypożyczone sprzęty 90 116 121 81 

w tym: 

łóżka 28 35 39 29 
wózki 23 19 18 4 
balkoniki 16 23 16 12 
ambony  9 10 9 11 
ssak do odsysania śliny 3 5 8 1 
koncentrator tlenu 3 4 3 4 
krzesełko sanitarno- 
toaletowe 2 

7 8 
4 

wózek toaletowy - 2 
kule łokciowe 2 2 1 - 
stolik przyłóżkowy 1 3 3 1 
rower rehabilitacyjny 1 - - 1 
rotor kończyn dolnych 1 2 3 2 
rotor kończyn górnych 1 - 1 1 
rotor zespolony - - - 2 
podnóżek 
wewnątrzwannowy - 2 5 2 

krzesełko kąpielowe - 3 1 1 
siedzisko wannowe 
obrotowe - - 2 1 

PUR - 1 1 - 
pionizator - - 1 1 
kule pachowe - - 1 - 
Trójnóg / czwórnóg - - 1 1 
Nakładka na wc - - - 1 
Razem 90 szt. 116 szt. 121 szt. 81 szt. 
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1.4 Obsługa zadań 
 
1.4.1.  Informatyzacja 
W ramach informatyzacji, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2014 r. 
realizowano zadania bieżące oraz rozbudowę i aktualizację infrastruktury informatycznej: 

1) wdrożono kolejne wersje Systemu Informatycznego POMOST Std (Standard), 
przystosowanego do współpracy z Centralnym Systemem Informatycznym 
Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia; 

2) kontynuowano proces usuwania duplikacji i utożsamiania osób w Systemie 
Informatycznym POMOST Std, utożsamiania instytucji oraz usuwania duplikacji 
miejscowości; 

3) zmodernizowano sprzęt komputerowy pod wymagania Systemu Informatycznego 
POMOST Std oraz pozostałe systemy informatyczne Ośrodka; 

4) zakupiono 2 serwery, 60 zestawów komputerowych oraz 14 drukarek laserowych, 
przeznaczonych do zaspokojenia bieżących, kluczowych potrzeb MOPR w Szczecinie, 
z uwzględnieniem obsługi nowych zadań; 

5) wykonywano zadania związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej MOPR 
w Szczecinie wraz z udzielaniem wsparcia użytkownikom. 

 
1.4.2.  Audyt 
 
W roku 2014 audytor wewnętrzny 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 przeprowadzenie zamówień publicznych w zakresie: 
- remontu dachu i ocieplenia elewacji budynku należącego do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie; 
- budowy węzła cieplnego oraz przebudowy instalacji ogrzewczej i wodociągowej 

w budynku należącym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie; 

- prawidłowość realizacji zadań przez Kierowników Sekcji Pracy Socjalnej 
w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Północ; 

- prawidłowość realizacji zadań przez Kierowników Sekcji Pracy Socjalnej 
w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Zachód; 

- prawidłowość realizacji zadań przez Kierowników Sekcji Pracy Socjalnej 
w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże; 

- monitoring realizacji zadań w ramach projektu „Nowa szansa – Wdrożenie Klubu 
Integracji Społecznej w Szczecinie”; 

- identyfikacja i ocena ryzyka oraz monitoring w ramach systemu kontroli zarządczej; 
- doradztwo z zakresu bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Szczecinie, szczególnie w tematyce dotyczącej spraw finansowo-
ksiegowych, kadrowych, organizacyjnych oraz przyznawania świadczeń z pomocy 
społecznej.  

 
Zadania audytowe przeprowadzone w ramach działalności wspomagającej: 

- obsługa kontroli zewnętrznej realizowanej w MOPR w Szczecinie przez Wydział 
Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakresie prawidłowej 
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realizacji projektu „Nowa Szansa – Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej 
w Szczecinie”;  

- obsługa kontroli zewnętrznej realizowanej w MOPR w Szczecinie przez Wydział 
Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie 
prawidłowości realizacji zadań nałożonych na Gminę Miasto Szczecin przepisami 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

- obsługa kontroli zewnętrznej realizowane w MOPR w Szczecinie przez Wydział 
Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w zakresie gospodarki 
finansowo-księgowej, w tym wynagrodzenia osobowe oraz sprawy kadrowe 
za 2013 rok; 

- obsługa kontroli zewnętrznej realizowanej w MOPR w Szczecinie przez Najwyższą 
Izbę Kontroli w zakresie prawidłowego funkcjonowania asystentów rodziny w świetle 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

- obsługa kontroli zewnętrznej realizowanej w MOPR w Szczecinie przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prawidłowości realizacji Resortowego 
programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013. 

 
Celem działań audytowych tak jak w latach poprzednich było podniesienie efektywności 
i skuteczności działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 
 
 
1.4.3.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
W roku 2014 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 – 15 grup szkoleniowych, przeszkolono 
225 etatowych pracowników MOPR w Szczecinie; 

- 13 kontroli wewnętrznych 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 2014 r. było zatrudnionych 15 osób 
z orzeczoną niepełnosprawnością, w tym 4 osób posiadających orzeczenie o lekkim, 
10 osób o umiarkowany i 1 osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

- identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego oraz stosowania środków ochrony 
– 16 rodzaju stanowisk pracy; 

- bieżące czynności związane z wypadkami przy pracy oraz wypadkami w drodze  
do i z pracy. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie spełnia wymagania prawne bhp i ochrony  
p. poż. 
 
1.4.4.  Kontakt z mediami 
 
W 2014 r. działalność w zakresie kontaktów z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi 
w głównej mierze obejmowała: 
1. Budowanie i utrzymywanie relacji z mediami: 

 udział w nagraniach dla radia i telewizji; 
 udzielanie informacji dla prasy oraz portali internetowych; 
 prowadzenie briefingów i konferencji prasowych; 
 pozyskiwanie patronatów medialnych dla inicjatyw MOPR w Szczecinie. 
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2. Monitoring mediów lokalnych i ogólnopolskich. 
3. Udział w przygotowywaniu materiałów promocyjnych MOPR w Szczecinie. 
4. Udział w przygotowywaniu kampanii społecznych. 
5. Współredagowanie strony internetowej MOPR w Szczecinie. 
6. Dodatkowym zadaniem było prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków. 

 
Duże znaczenie we współpracy z mediami miały bezpośrednie kontakty dotyczące bieżącej 
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przede wszystkim 
udzielanie odpowiedzi oraz wywiadów. W omawianym okresie odbył się również jeden 
briefing i dwie konferencje, których adresatami poza dziennikarzami byli również 
przedstawiciele innych instytucji. 
 
Jedenym z ważniejszych zadań było prowadzenie monitoringu mediów lokalnych 
i  gólnopolskich. W omawianym okresie przeanalizowano wiele publikacji dotyczących 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.   
 
Ponadto istotnym działaniem był udział w przygotowaniu kampanii społecznych oraz 
informacyjnych promujących działania Ośrodka. Przede wszystkim przy okazji organizacji 
V Kampanii Białej Wstążki pod hasłem „Szczecin przemocy mówi NIE”, obchodów Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego, a także przy przygotowaniu ulotek oraz plakatów informacyjnych 
nt. Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”, 
Pogotowia Zimowego 2014/2015, działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień 
i Przemocy w Rodzinie, a także pełna działalność promocyjna przy okazji V Kampanii Białej 
Wstążki. 
 
 
1.4.5.  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 2014 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 materiałowo-

technicznych Ośrodka, w tym zaopatrzenia w elementy wyposażenie, urządzenia, 
artykuły biurowe oraz 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 składnicy akt; 
11) związane z ochroną danych osobowych; 
12) wynikające z art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 

wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki; 
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13) sporządzanie zestawień zbiorczych celem wypłaty wynagrodzenia dla pracowników 
MOPR w Szczecinie przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe 
i wystawiających decyzje administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego 
ze środków publicznych; 

14) inne zadania wynikające z bieżących potrzeb MOPR w Szczecinie (np. zamawianie 
pieczątek i pieczęci, druków itp.). 
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1.5. Zatrudnienie 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2014 r. realizował zadania w ramach: 

 budżetu MOPR w Szczecinie – 287 etatów; 
 budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – 25 etatów; 
 budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – Hostel – 3,5 etatu; 
 budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – Koordynator Lokalny – 4 etaty; 
 budżetu Miasta Szczecin - Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych 

– 18 etatów; 
 budżet projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Biuro projektu 

„Aktywna integracja w Szczecinie” – 21 etatów; 
 budżetu Wspierania Rodziny – 23 etaty, w tym 10 w ramach Projektu Resortowy 

Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 „Asystent 
Rodziny”; 

 budżetu Systemu Pieczy Zastępczej – 20 etatów, w tym 10 w ramach Projektu 
Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 
„Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”; 

 budżetu „Aktywny Samorząd”– 2,5 etatu; 
 budżet projektu „Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie” 

– 3,75 etatu. 
 
Wśród zatrudnionych najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające kwalifikacje 
pracownika socjalnego. W 2014 r. na tym stanowisku zatrudnionych było 204 osób 
tj. 50,62% ogólnej liczby, z czego 140 pracujących bezpośrednio z klientami w ich 
środowisku.  
Pozostali zatrudnieni pracownicy to między innymi: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, 
asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, kierowcy Sekcji Obsługi 
Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych, osoby zatrudnione w administracji między 
innymi: pracownicy Działu Kadr i Szkoleń, Działu Finansowo-Księgowego, Działu 
Organizacyjnego. 
 
Wśród ogólnej liczby 403 zatrudnionych pracowników było: 

- kobiet – 347, co stanowi 86,10% ogólnej liczby zatrudnionych; 
- mężczyzn – 56, co stanowi 13,90% ogólnej liczby zatrudnionych. 

 
Z roku na rok zwiększa się poziom wykształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie.  
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Poniższa tabela przedstawia poziom wykształcenia pracowników zatrudnionych w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2014 r. 
 
Tabela Nr 33 Wykształcenie osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie według 
stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

wykształcenie liczba osób % w stosunku do ogólnej 
liczby zatrudnionych 

wyższe 321 79,65 

w tym: wyższe magisterskie 208 51,61 
wyższe licencjackie 113 28,04 

policealne 51 12,65 
średnie 18 4,47 
zawodowe 8 1,98 
podstawowe 5 1,25 
Ogółem 403 100,00 

 

Poniższa tabela przedstawia poziom wykształcenia pracowników zatrudnionych w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie na przestrzeni trzech lat. 
 
Tabela Nr 34 Poziom wykształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
na przestrzeni trzech lat 

wykształcenie 
% w stosunku do ogólnej liczby osób 

zatrudnionych 
2012 r. 2013 r. 2014 r. 

wyższe 72,14% 73,66% 79,65% 
policealne 17,91% 17,56% 12,65% 
średnie 6,72% 5,61% 4,47% 
zawodowe 1,99% 1,95% 1,98% 
podstawowe 1,24% 1,22% 1,25% 

 
Najliczniejszą grupę pracowników zatrudnionych w 2014 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, specjaliści pracy z rodziną, asystenci rodziny, koordynatorzy 
rodzinnej pieczy zastępczej.  
Osoby z wykształceniem średnim to w większości kierowcy Sekcji Obsługi Komunikacyjnej 
Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy administracyjni, pracownicy posiadający 
wykształcenie podstawowe to głównie konserwatorzy. 
 
Średni staż pracy pracowników MOPR w Szczecinie, tak jak w latach poprzednich, wyniósł 
w 2014 r. 15 lat. 
 
Gmina Miasto Szczecin poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
zorganizowała 84 miejsca pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Oferta pracy 
skierowana była do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń 
z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, objętych 
indywidualnym programem usamodzielniania, lokalnym programem pomocy społecznej lub 
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indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych 
formach w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy. 
Prace społecznie użyteczne organizowane były w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, organizacjach zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz 
mieszkańców Szczecina.  
 
Tabela Nr 35 Wykaz jednostek, liczba miejsc i zadania wykonywane przez osoby skierowane do pracy w ramach 
prac społecznie użytecznych w 2014 r. 

Nazwa instytucji Liczba 
miejsc Zadania 

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej 

ul. Wieniawskiego 5 
71-142 Szczecin 

17 

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

Stowarzyszenie Feniks 
ul. Zamknięta 5 
71-831 Szczecin 

  7 prace ogólnoporządkowe, drobne remonty budowlane 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” 
ul. Energetyków 10 

70-656 Szczecin 
  3 prace porządkowe, ogólnobudowlane, 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
ul. Jagiellońska 18/2 

70-362 Szczecin 
12 

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

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych 

„Powrót z U” 
ul. Klonowica 1a/1 

71-241 Szczecin 

  1 prace porządkowe 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 

al. Wojska Polskiego 63 
70-476 Szczecin 

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

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i 
Pioniera Ziemi Szczecińskiej” 

ul. Romera 21-29 
71-246 Szczecin 

  1 prace gospodarcze, porządkowe 

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 
ul. Krucza 17, 

71-747 Szczecin 
11 prace gospodarcze, prace kuchenne 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Szczecinie 

ul. Sikorskiego 3 
70-323 Szczecin 

  8 prace porządkowe, drobne prace biurowe 

Szczecińskie Centrum Świadczeń 
ul. Kadłubka 12, 
71-521 Szczecin 

  5 drobne prace biurowe 

Stowarzyszenie MONAR – Poradnia 
Profilaktyczno-Konsultacyjna w Szczecinie 

ul. Małkowskiego 9/2, 
70-305 Szczecin 

  1 prace porządkowe 

Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” 
ul. Potulicka 40 
70-234 Szczecin 

14 prace porządkowe, drobne prace remontowo-
naprawcze, 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
ul. Tartaczna 14 
70-803 Szczecin 

1 prace gospodarcze, porządkowe 
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W 2014 roku zawarte zostały umowy zlecenia: 
1) w MOPR w Szczecinie 65 umowy, w zakresie:  

 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego w Dziale Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym; 

 organizowaniu spotkań integracyjnych dla osób starszych; 
 przeprowadzeniu szkolenia „Zarządzanie zespołem pracowniczym”; 
 w ramach programu „Złość nie jest zła – czyli jak radzić sobie z negatywnymi 

emocjami” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzeniu spotkań w grupach 
uczestników spotkań według modułów tematycznych: 
 spotkania dla młodzieży w wieku 14-17 lat w ramach modułu Trening 

wielostronnej interwencji do pracy z młodzieżą asertywną; 
 spotkania dla młodzieży w wieku 10-13 lat w ramach modułu Trening 

wielostronnej interwencji do pracy z młodzieżą asertywną; 
 spotkania dla dzieci w wieku 6-9 lat w ramach modułu Trening wielostronnej 

interwencji do pracy z dziećmi agresywnymi; 
 przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego dla mieszkańców Szczecina 

w celu przygotowania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej, przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego dla mieszkańców 
spoza Szczecina, przygotowaniu projektu postanowienia przekazującego wywiad do 
właściwej miejscowo gminy w celu przygotowania decyzji potwierdzających prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej, przygotowaniu 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 korekcyjno – 
edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie; 

 pełnienia dyżurów w punkcie konsultacyjnym MOPR w Szczecinie, w tym 
konsultacje specjalistyczne w zakresie przeciwdziałanie przemocy; 

 przeprowadzenie warsztatów dla ofiar przemocy w rodzinie; 
 świadczenie usług  obsługi klienta oraz usług kancelaryjnych w dziale Instytucji 

Pomocy Społecznej; 
 przeprowadzenie szkolenia dla osób pełniących funkcję 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”, 

2) w projekcie pn. „Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, 2 umowy, polegające na:  
 świadczeniu usług opieki nad dziećmi uczestników projektu; 
 prowadzeniu warsztatów - terapii przez sztukę dla uczestników projektu, 

3) w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2 umowy zlecenia, polegające na: 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 

str. 66 

 świadczeniu usług pośrednictwa pracy w formie zajęć grupowych dla maksymalnie 
152 Uczestników Projektu; 

 świadczenie usług pośrednictwa pracy w formie indywidualnych konsultacji dla 
maksymalnie 60 Uczestników Projektu. 

 
W 2014 roku zawarto: 
1) 1 umowę polegającą na wykonaniu na rzecz Zamawiającego dzieła w postaci 

kwestionariusza dotyczącego relacji zawodowych na poziomie przełożony – podwładny 
dla 5 działów MOPR w Szczecinie; 

2) na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie zatrudniono 
11 osób w ramach robót publicznych; 

3) na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie zatrudniono 
8 osób w ramach prac społecznie użytecznych. 

 
W 2014 roku 8 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
zakończyło z pozytywnym wynikiem służbę przygotowawczą, natomiast 2 osoby zostały 
skierowane do odbycia służby przygotowawczej. 
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2. REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW 
 

2.1 „Aktywna integracja w Szczecinie”  
 
„Aktywna integracja w Szczecinie” to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie, który był realizowany w latach 2008 - 2014 r. Środki finansowe 
pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki – (PO KL) (Poddziałanie 7.1.1 i Poddziałanie 7.1.2). 
 
Cel główny projektu: 
upowszechnianie pracy socjalnej oraz aktywizacja społeczno – zawodowa i zwiększenie szans 
na reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców Szczecina. 
 
Cele szczegółowe: 
1) podniesienie kwalifikacji lub nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy przez 

164 osoby pozostające bez zatrudnienia od stycznia 2013 do grudnia 2014 r.; 
2) podniesienie kompetencji społecznych i edukacyjnych 390 osób od stycznia 2013 

do grudnia 2014 r.; 
3) podniesienie kompetencji społecznych 254 osób niepełnosprawnych od stycznia 2013 

do grudnia 2014 r.; 
4) upowszechnianie pracy socjalnej wśród 866 Uczestników Projektu od stycznia 2013 

do grudnia 2014 r.; 
5) aktywizacja 350 Uczestników Projektu w wieku 15-30 lat poprzez indywidualne 

wsparcie od stycznia 2013 do grudnia 2014 r.. 
 
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 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. 
 
2.1.1. Uczestnicy Projektu 
 
W 2014 r. wparciem w ramach projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” objętych było 
łącznie 450 osób. Były to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zagrożone 
wykluczeniem społecznym, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej MOPR 
w Szczecinie.  
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Zgodnie z diagnozą problemów społecznych w Szczecinie oraz po konsultacjach 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie do udziału w projekcie wytypowano 4 grupy 
Uczestników Projektu: 
 
1) młodzież w wieku 15-20 lat usamodzielniana lub z rodzin zastępczych o zaniżonej 

samoocenie, niskich umiejętnościach społecznych, posiadające braki i luki w wiedzy 
i umiejętnościach szkolnych, o niskim poziomie zainteresowań i uzdolnień i umiejętności 
aktywnego spędzania czasu wolnego, słabo przygotowane do samodzielnego dorosłego 
życia w społeczeństwie, w tym w zakresie pełnienia ról zawodowych – 61 osób.  

2) młodzież w wieku 15-20 lat z rodzin biologicznych korzystających z pomocy 
społecznej o niskich umiejętnościach społecznych, posiadająca braki i luki w wiedzy 
i umiejętnościach szkolnych, o niskim poziomie zainteresowań i uzdolnień i umiejętności 
aktywnego spędzania czasu wolnego, słabo przygotowana do samodzielnego dorosłego 
życia w społeczeństwie, w tym w zakresie pełnienia ról zawodowych – 75 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 – 
105 osób. 

4) osoby niepełnosprawne, które w większości nie pracowały i nie są objęte 
kompleksowym systemem wsparcia rozwiązujących 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, zwiększenia samoświadomości poprzez m.in. 
wiedzę o swojej chorobie – 209 osób. 

 
Łącznie w projekcie w 2014 r. uczestniczyło 450 osób, w tym 236 kobiet i 214 mężczyzn. 
 
Tabela Nr 36 Uczestnicy projektu „Aktywna integracja w Szczecinie” z podziałem na typy grup i płeć w 2014 r. 
 

wyszczególnienie 
Ogółem 

uczestnicy 
projektu 

Poddziałanie 7.1.1. Poddziałanie 7.1.2. 

ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni 

Osoby bezrobotne 
zagrożone 

wykluczeniem 
społecznym 

105 105 54 51 x x x 

Młodzież w wieku 
15-20 lat z rodzin 

biologicznych 
  75   75 62 13 x x x 

Młodzież w wieku 
15-20 lat z rodzin 

zastępczych 
  61 x x x   61 31 30 

Osoby 
niepełnosprawne  209 116 49 67 93 40 53 

Ogółem 450 296 165 131 154 71 83 
 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 

str. 69 

2.1.2.  Rekrutacja uczestników 
 
Rekrutacja Uczestników do projektu przebiegała dwuetapowo z uwzględnieniem specyfiki 
każdej z poszczególnych grup. Ponieważ miała ona charakter zamknięty (tzn. dotyczyła tylko 
wybranych klientów MOPR, którym została zaprezentowana oferta projektu) w ten proces 
włączone zostały działy i komórki MOPR. 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 
Uczestników w projekcie).  
 
W trakcie rekrutacji został położony szczególny nacisk na równy dostęp do projektu dla 
kobiet i mężczyzn. W tym celu podjęto działania polegające m.in. na przeszkoleniu zespołu 
odpowiedzialnego za rekrutację w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn, a także 
odpowiedniej promocji oraz zapewnieniu usług wspierających (m.in. w postaci pokrycia 
kosztów opieki nad dziećmi), które ułatwiły osobom potrzebującym wsparcia skorzystanie 
z szansy jaką daje udział w projekcie. 
 
2.1.3.  Instrumenty aktywnej integracji 
 
W ramach projektu w 2014 r. podpisano 450 kontraktów socjalnych. 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 Uczestników Projektu, 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), 

 analiza potrzeb Uczestników Projektu dokonywana przez pracownika socjalnego 
w Biurze Projektu oraz specjalistów 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, ewentualne wyłączenie uczestnika projektu 
z grupy uczestników. 
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Z uwagi na dość specyficzne potrzeby każda z grup miała własną ścieżkę aktywizacji, z której 
po diagnozie indywidualnych potrzeb zostały wybrane z poniżej podanych działań minimum 
trzy instrumenty aktywnej integracji. 
 

1) młodzież w wieku 15-20 lat z rodzin zastępczych i młodzież w wieku 15-20 lat z rodzin 
biologicznych, objęci zostali działaniami takimi jak: 
 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; 
 szkolenia zawodowe; 
 staże zawodowe; 
 wyjazdy socjoterapeutyczno – edukacyjne (m.in. rejs na Morzu Bałtyckim), 

2) osoby bezrobotne otrzymały wsparcie m.in. w postaci: 
 usług wspierających aktywizację zawodową; 
 szkoleń zawodowych; 
 staży zawodowych; 
 zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub 

zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających 
aktywizację zawodową (warsztaty aktywizujące); 

 badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia 
zatrudnienia; 

 usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (zatrudnienie asystentów 
rodzin); 

 treningów kompetencji i umiejętności społecznych; 
 asystentury rodzin; 
 poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, 
3) osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie w postaci: 

 treningów kompetencji i umiejętności społecznych; 
 usług wspierających osoby niepełnosprawne; 
 poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających 
docelowo powrót do życia społecznego. 

 
Zgodnie z harmonogramem, wsparcie przewidziane było w ciągu trwania całego projektu. 
Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia, zarówno proces rekrutacji jak i organizacja 
poszczególnych form wsparcia, trwały cały rok. Włączanie nowych uczestników projektu 
trwało równolegle do wszystkich zaplanowanych grup.  
W trakcie procesu rekrutacji oraz aktywizacji uwzględnione zostały potrzeby zarówno 
mężczyzn jak i kobiet, by uczestnicy projektu z obu grup mogli w równym stopniu z niego 
korzystać. 
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Poniższa tabela przedstawia przepływ uczestników projektu w 201 4 r. 
 
Tabela Nr 37 Przepływ uczestników projektu w 2014 r. 

Rok 2014  

Liczba osób, które: 

rozpoczęły udział w projekcie 
Ogółem 431 
kobiety 228 
mężczyźni 203 

zakończyły udział w projekcie 
Ogółem 496 
kobiety 261 
mężczyźni 235 

przerwały udział w projekcie 
Ogółem 38 
kobiety 20 
mężczyźni 18 

 
 
2.1.4. Budżet 
 
W 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie na realizację projektu 
systemowego miał do dyspozycji dofinansowanie w kwocie 2 797 316,75 zł. Na podstawie 
umowy ramowej jednocześnie był zobligowany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 
299 377,55 zł.   
 
Tabela Nr 38 Struktura wydatków w ramach projektu w 2014 r. 

wydatki za okres od 01.01.2014r. 
31.12.2014r. kwota ogółem w zł Poniesione wydatki w zł 

Zadanie 1 - Aktywna integracja OPS 1 248 071,88 1 158 274,03 
Zadanie 2 - Aktywna integracja PCPR 684 961,12 524 894,31 
Zadanie 3 - Praca socjalna OPS 475 244,00 459 100,91 
Zadanie 4 - Praca socjalna PCPR 82 088,00  81 569,09 
Zadanie 5 wkład własny OPS 199 027,55  199 027,55 
Zadanie 6 wkład własny PCPR 100 350,00  100 350,00 
zadanie 8 - zarządzanie projektem PCPR 187 665,80  186 350,91 
Koszty bezpośrednie ogółem 2 977 408,35  2 709 566,80  
Koszty pośrednie ogółem 119 285,95  108 741,14 
Razem 3 096 694,30 2 818 307,94 
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2.2 „Aktywny samorząd” 
 
W dniu 27 lutego 2014 roku Prezydent Miasta Szczecin podpisał aneks nr 3 do umowy 
AS3/000001/16/D z dnia 3 kwietnia 2013 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd 2014”.  
Realizatorem programu była Gmina Miasto Szczecin jako samorząd powiatowy oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jako jednostka organizacyjna samorządu.  
Celem głównym programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów pomocy społecznej w życiu społecznym i dostępie do edukacji.  
Cele szczegółowe:  
1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 

do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się 
do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego; 

2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej 
lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier 
w poruszaniu się oraz barier transportowych; 

3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie 
elementów wspierających ich zatrudnienie; 

4) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku 
pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.  

 
 
W 2014 roku program „Aktywny samorząd” w ramach dwóch modułów obejmował 
następujące formy wsparcia: 
 
1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 
w tym:  
 

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  
 Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu; 
 Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.  

 
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym:  
 Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania; 
 Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 
 

a) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  
 Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; 
 Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; 
 Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne; 
 Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny. 
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b) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej.  

 
W ramach modułu I w 2014 roku preferowane były wnioski dotyczące osób 
niepełnosprawnych, które:  

a) studiują; 
b) uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych; 
c) realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia 

ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, 
wyróżnienia, wolontariat); 

d) realizują obowiązek szkolny, mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru 
wiejskiego; 

e) wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie jakość wykonywanej 
pracy lub poziomu wykształcenia; 

f) są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (np. 
kursy zawodowe, nauka języków obcych) albo działają na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych, w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej 
przygotować do jej podjęcia lub do dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą 
zawodowym, trenerem pracy, psychologiem).  

 
2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  
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Realizacja programu  
 
Tabela Nr 39 Realizacja programu „Aktywny Samorząd” za 2014 r.  

Moduł I: 
złożone 
wnioski 

Wnioski 
bez 

realizacji 

Umowy 
zawarte  

i 
zrealizowane 

Wydatkowane 
środki 

 
722 763,07 zł: 

Zadania inwestycyjne: 
Plan finansowy: 726 359,98 zł 

A1 oprzyrządowanie 
samochodu 

Dorośli   -   5   3 
2    8 060,00 zł 

Dzieci -   0 0 

B1 pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego 

Dorośli    - 53 11 
50 283 041,06 zł Dzieci - 8 0 

C1 pomoc w zakupie 
wózka elektrycznego 

Dorośli    - 16 7 
9 116 632,10 zł 

Dzieci  -  0 0 

C2 
utrzymanie sprawności 

technicznej wózka 
elektrycznego 

Dorośli   -  14 0 
15 29 264,92 zł Dzieci  -  1 0 

C3 pomoc w zakupie 
protez specjalistycznych Dorośli     - 20 6 14 285 764,99 zł 

C4 
pomoc w utrzymaniu 

sprawności protez 
specjalistycznych 

Dorośli      -  0 0 0           0,00 zł 

Zadania bieżące:   
Plan finansowy -  45 187,72 zł Wydatkowane środki – 43 794,38 zł: 

A2 pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy Dorośli  -  7 0 7    9 981,75 zł 

B2 
dofinansowanie szkoleń 
dotyczących nabytego 

sprzętu komputerowego 

Dorośli -  4 0 
5    10 000,00 zł 

Dzieci   -  1 0 

D 
pomoc w zapewnieniu 
opieki osobie zależnej 

(przedszkola) 
Dorośli - 19 0 21   23 812,63 zł 

Razem  771 547,70 zł 148 
wniosków 

27 
odmownie 

123 
zrealizowane 

766 557,45 zł 
wydatkowano 

 
Moduł II  

pomoc w uzyskania 
wykształcenia 

Plan finansowy –  630 480,29zł 
270 8 262 620 755,00 zł 

 
Razem Moduł I i Moduł II 

  
1 402 027,99 zł 

418  
złożone 
wnioski 

35 
wniosków 

rozpatrzonych 
odmownie 

385 
zrealizowanych 

umów 

1 387 312,45 zł 
wydatkowano 

Dodatkowe środki: 
Na obsługę programu -  70 101,36 zł 

 
wykorzystano 

70 101,36 zł 
Na promocję programu – 14 020,27 zł     13 558,50 zł 
Na ewaluację programu  - 7 010,15 zł 7 010,15 zł 
RAZEM                            91 131,78 zł 90 670,01 zł 
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2.3 „Nowa szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie” 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w roku 2014 kontynuował realizację 
projektu „Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego PO KL Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, 
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
 
III edycja projektu skierowana była do osób korzystających z pomocy Rejonowego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie Śródmieście, w wieku 18–64 lata, długotrwale bezrobotnych, 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres 12 miesięcy w ciągu 2 lat, osób 
samotnie wychowujących dzieci, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
 
W ciągu 2014 r. w zajęciach Klubu Integracji Społecznej uczestniczyły 62 osoby, z czego 
prawie 76% stanowiły kobiety.  
 
Podczas realizacji III edycji projektu: 

 odbyło się 51 spotkań grupowych;  
 podczas 6 szkoleń zawodowych uczestnicy zrealizowali 745 godzin zajęć; 
 konsultacji indywidualnych udzielało 8 specjalistów;     
 powstało 43 komplety dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny); 
 w „przyklubowej bawialni” opiekę znalazło 32 dzieci. 
 

Przeprowadzono cykl zajęć grupowych: 
 6 kursów zawodowych; 
 warsztaty z podstaw obsługi komputera; 
 warsztaty tworzenia dokumentów aplikacyjnych; 
 zajęcia z wizerunku, higieny, żywienia, technik na rozmowie kwalifikacyjnej, 

planowania rodziny;  
 szkolenie „ABC przedsiębiorczości”; 
 zajęcia tematyczne „Elastyczne formy zatrudnienia”; 
 warsztaty „Terapii przez sztukę”; 
 trening interpersonalny wyjazdowy dla 2 grup w Pobierowie. 

 
Realizowane szkolenia zawodowe: 

a) pracownik administracyjno-biurowy – 3 osoby; 
b) profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem – 10 osób; 
c) profesjonalny pracownik serwisu sprzątającego – 4 osoby; 
d) elektryk z uprawnieniami do 1KV – 4 osoby; 
e) kucharz z egzaminem czeladniczym – 8 osób; 
f) opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 3 osoby. 

Łącznie 6 szkoleń zawodowych dla 32 osób. 
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2.4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 
Realizując Uchwałę Nr XXXVI/1076/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r.  
(z późn. zm.) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 rok”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
podjął określone działania. 
 
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”. 
 
Cele szczegółowe 

1. „Udzielanie pomocy, w tym psychologicznej i prawnej, rodzinom, w których występuje 
problem alkoholowy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka”: 
1) „Prowadzenie wywiadów środowiskowych zleconych przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie pracownikom socjalnym 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie”: 
 liczba pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady – 8; 
 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych – 619; 

2)  „Utrzymanie pogotowi rodzinnych funkcjonujących w Szczecinie”: 
 liczba pogotowi rodzinnych na terenie Szczecina – 12; 
 liczba dzieci objętych opieką – 77; 

3) „Kontynuacja zatrudnienia pracowników realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy”: 
 liczba rodzin objętych wsparciem – 2 713; 
 liczba osób dorosłych objętych wsparcie, – 4 095, 
 liczba dzieci objętych wsparciem – 2 495; 
 liczba konsultacji – 8 528; 
 liczba interwencji – 1 090; 
 liczba rodzin usamodzielnionych – 822; 

4) „Ogólna ocena stanu zdrowia dziecka pod kątem zabezpieczenia podczas interwencji 
w środowisku”: 
 liczba ocen stanu zdrowia dziecka podczas interwencji dotyczących dzieci – 64; 
 liczba dzieci objętych oceną stanu zdrowia podczas interwencji w środowisku – 39. 

2. „Podnoszenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
1) „Zapewnienie schronienia dla osób i rodzin z dziećmi, w szczególności ofiar przemocy 

w rodzinie”: 
 liczba osób korzystających ze schronienia – 86; 
 liczba osób objętych indywidualnym programem pomocowym – 22; 
 liczba osób, objętych indywidualnym programem pomocowym – 22; 
 liczba osób, które ukończyły indywidualny program pomocowy – 14; 
 liczba specjalistycznych porad i usług, interwencji – 86; 

2)  „Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przez 
pracowników MOPR w Szczecinie”: 
 liczba osób korzystających z interdyscyplinarnej pomocy – 978; 
 liczba udzielonych porad: 

 indywidualne – 840; 
 telefoniczne – 138. 
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3)  „Realizacja programu „Złość nie jest zła – czyli jak radzić sobie z negatywnymi 
emocjami” w punkcie konsultacyjnym przez pracowników MOPR w Szczecinie”: 
 liczba osób korzystających z poszczególnych modułów warsztatów (dwie edycje): 

 grupa 6-9 lat – 24 osoby; 
 grupa 10-13 lat – 20 osób; 
 grupa 14-17 lat – 22 osoby. 

4) Funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy 
w „rodzinie”; 
 liczba spotkań zespołu interdyscyplinarnego – 7; 
 liczba zgłoszonych „Niebieskich Kart” – 1 300; 
 liczba grup roboczych – 1 052; 
 liczba zamkniętych „Niebieskich Kart” – 679. 

5) „Kontynuacja zatrudnienia koordynatorów lokalnych w MOPR w Szczecinie”: 
 liczba spraw prowadzonych przez grupy robocze – 1 052; 
 liczba osób objętych wsparciem – 4 315; 
 liczba zamkniętych „Niebieskich kart” – 679. 

6) „Szkolenia dotyczące zjawiska przemocy domowej i uzależnień”: 
 w roku 2014 w dniach 26-27 czerwca odbyło się szkolenie pn. „Dialog 

motywujący”. Uczestniczyło w nim 26 osób, w dniu 17 listopada 2014 r. odbyła się 
dalsza część szkolenia pod nazwą „Część II superwizji”, w której uczestniczyło 25 
osób; 

 w dniach 24-26 października 2014 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie „Nowelizacja 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szkoleniu uczestniczyło 
138 osób. 

7)  „Zaangażowanie Gminy Miasto Szczecin w kampanię społeczną pt. „Biała Wstążka”: 
W 2014 roku kampania „Biała wstążka” odbyła się pod hasłem:  

 
„Szczecin przemocy mówi NIE” 

 
 kampanię zainaugurowano w dniu 27 listopada 2014 r. konferencją pod tytułem 

„Przemoc jako współczesne zagrożenie zdrowia publicznego” w sali lokalu 
„P1erwsze Miejsce” przy pl. Stefana Batorego 4, prelegentami byli Pani prof. Dr 
hab. n. zdr. Beata Karakiewicz oraz Pan Grzegorz Wrona, prawnik, znawca 
problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ekspert Stowarzyszenia 
„Niebieska Linia”, w konferencji uczestniczyło 89 osób; 

 w dniu 2 grudnia 2014 r. dla młodzieży ze szczecińskich szkół w kinie „Pionier 
1907” odbył się pokaz filmu „Nasza klasa” w reżyserii Ilmara Raaga; 

 w dniach 25-28 listopada 2014 r. i 1-5 grudnia 2014 r. w czasie trwania Kampanii 
w punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy Al. Papieża 
Jana Pawła II 42 psycholodzy, prawnicy, terapeuci pełnili dyżury; 

 dyżury były pełnione również: 
 w dniu 25 listopada 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Arkońska 4 w Szczecinie; 
 w dniu 2 grudnia 2014 r. w samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 

PUM ul. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie; 
 w dniach 25 listopada 2014 r. i 2 grudnia 2014 r. w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych ul. Wojska Polskiego 97 
w Szczecinie, 

 patronat honorowy nad kampanią objął Prezydent Miasta Szczecin; 
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 patronat medialny objęli: TVP Szczecin, Głos Szczeciński, Moje Miasto; 
 partnerami kampanii byli: Komenda Miejska Policji w Szczecinie, 13 Muz, kino 

„Pionier 1907”, lokal „P1erwsze Miejsce” 
 
II cel główny Programu: 
 
„Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej na rzecz mieszkańców Miasta 
Szczecin w zakresie problemu uzależnienia i nadużywania alkoholu a także wspierania 
podmiotów w ich realizacji”. 
 
Cel szczegółowy: 
„Realizacja tzw. profilaktyki alternatyw angażującej dzieci i młodzież w alternatywne formy 
spędzania czasu wolnego” 
 
Zadania  i metody realizacji: 
„Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, terapii 
wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk 
rodzicielstwa zastępczego”: 
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 – 2014 r.”.   
Organizatorami kolonii były organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego 
konkursu na wypoczynek letni, ogłoszonego przez Urząd Miasta Szczecin:  

 „Caritas” Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej - 100 miejsc; 
 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - 240 miejsc; 
 TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny – 200 miejsc; 
 Zachodniopomorski Związek TKKF „ZDROWIE” – 225 miejsc; 
 Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w Szczecinie – 135 miejsc; 
 Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 

17 miejsc; 
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – 69 miejsc. 

 
Podczas Akcji „Lato – 2014 r.” w 20 turnusach wzięło udział 968 dzieci w wieku od 7 do 17 
roku życia. 
 
Tabela Nr 40 Liczba dzieci skierowanych do udziału w wypoczynku letnim przez działy MOPR w Szczecinie 
w 2014 r. 

Dział MOPR w Szczecinie Liczba 
uczestników 

Udział 
procentowy 

Dział Pieczy Zastępczej  213  22,00% 
Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie, 
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym 799  78,00% 

Łącznie 968  100% 
 

Analiza ankiet „Informacje zwrotne o uczestniku kolonii” 
 
Wzorem ubiegłego roku wśród wychowawców zostały przeprowadzone ankiety „Informacje 
zwrotne o uczestniku kolonii”, służące zidentyfikowaniu najczęściej pojawiających się 
problemów. Uzyskane odpowiedzi miały pomóc pracownikowi socjalnemu w podjęciu 
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bardziej efektywnej pracy z dzieckiem i jego rodziną tak, by każde dziecko prawidłowo 
funkcjonowało w rodzinie i społeczeństwie. 
Pytania dotyczyły m.in. stopnia przygotowania dziecka do wyjazdu, zgłoszenia w karcie 
kolonijnej wszystkich problemów zdrowotnych, relacji dziecka z otoczeniem oraz problemów 
wychowawczych, jakie sprawiało dziecko podczas trwania turnusu.  
Kolejny rok funkcjonowania ankiet wykazał, że ich wprowadzenie przełożyło się 
w pozytywny sposób na stopień przygotowania dzieci do wyjazdu na letni wypoczynek.  
Zarówno zebrany materiał, jak rozmowy z organizatorami kolonii wskazują, iż: 

 dzieci posiadały podstawowe rzeczy osobiste oraz higieny osobistej – 99,50%; 
 dzieci przyjechały w dobrym stanie higienicznym – 98,00%; 
 rodzice zgłosili wszystkie problemy zdrowotne w karcie kolonijnej – 98,00 %. 

 
Do prawidłowej realizacji Akcji „Lato - 2014 r.” przyczyniła się praca z rodziną prowadzona 
przez asystentów rodzin, pracowników socjalnych oraz innych pracowników MOPR 
w Szczecinie zaangażowanych do realizacji zadania.  
 

Problemy, które najczęściej występowały w trakcie organizacji wypoczynku letniego 
 
Na poziomie rekrutacji: 
Niestawienie się dzieci na zbiórkę – 22 dzieci nie skorzystało z wypoczynku ze względu 
narezygnację w dniu wyjazdu.  
 
Podczas trwania turnusu (w oparciu o informacje uzyskane od rodziców, organizatorów 
wypoczynku, pracowników socjalnych oraz podczas wizytacji): 
1. Problemy w sferze wychowawczej – w 5 przypadkach dzieci zostały wydalone z kolonii. 
2. Palenie papierosów – 59 uczestników. 
3. Wcześniejszy powrót dziecka z kolonii - 36 dzieci (za najczęściej pojawiający się powód 

organizatorzy podawali tęsknotę za rodzicami). 
 

Wyjazdy sprawdzające organizację wypoczynku letniego 
 
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. 
Sprawdzono warunki w następujących miejscach: 
1. Ustka – Polskie Towarzystwo Krajoznawcze; 
2. Dźwirzyno – Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; 
3. Zieleniewo – Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej 
4. Łukęcin – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w Szczecinie;  
5. Brzóski k/ Nowe Warpno - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. 

 
Warunki, w jakich dzieci spędzały wypoczynek letni były dobre, nie stwierdzono uchybień 
i nieprawidłowości w tym zakresie. Poza sprawdzeniem warunków mieszkaniowych wizyty 
sprzyjały również rozmowom z wychowawcami na temat sytuacji poszczególnych dzieci, 
ich zachowań, sytuacji zdrowotnej i rodzinnej. W przypadkach wyjątkowo trudnych 
informacje były na bieżąco przekazywane do Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie, 
Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, Działu Pieczy Zastępczej, zgodnie z miejscem 
zamieszkania dziecka, celem podjęcia odpowiednich działań.  
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Przyjęta zasada odwiedzania miejsc wypoczynku dzieci warta jest kontynuowania. Zdarza się 
bowiem, że sami rodzice dopytują pracowników MOPR w Szczecinie o to, czy i kiedy 
kolonia została odwiedzona oraz o wrażenia w kwestii warunków, w jakich dzieci są 
przyjmowane. Ponadto rozmowy między pracownikami MOPR w Szczecinie i Urzędu Miasta 
z wychowawcami sprawiają, iż pewne wnioski i spostrzeżenia mają odzwierciedlenie 
w dalszych latach współpracy na rzecz dobra dzieci.  
 
W roku 2014 z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie 
skorzystały 273 rodziny, w których występuje problem nadużywania alkoholu. Rodzinom tym 
przyznano pomoc na łączną kwotę 877 688 zł. 
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2.5 „Szkoła dla Rodziców”  
 
„Szkoła dla Rodziców” to program napisany i realizowany przez asystentów rodzin 
zatrudnionych w czterech Rejonowych Ośrodka Pomocy Rodzinie, 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 jest jednym z bardziej skutecznych form pracy asystentów rodzin z rodzinami 
niewydolnymi wychowawczo. 
Głównym jego celem było podwyższenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz 
poprawa relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. 
Program był realizowany pod jednym wspólnym tytułem ”Szkoła dla Rodziców”, każdy 
Rejonowy Ośrodek realizował go we własnym zakresie i pod własnym wewnętrznym 
tytułem: 
Bezpośrednim celem programu było nabycie przez uczestników warsztatów umiejętności 
wychowawczych:  

 aktywne, wspierające słuchanie; 
 nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem; 
 modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania przemocy; 
 wyrażania oczekiwań i ograniczeń, tak by były przez dziecko respektowane; 
 rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć; 
 radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami; 
 rozwój pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, 

wzrost zaufania do siebie samego; 
 mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka. 

Wyznaczono również cele długofalowe: 
 uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od 

osoby wychowującej – aby zmienić dziecko, należy zacząć od siebie; 
 ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli 

wychowujący nie opiera się na jasnych i czytelnych wartościach, które sam posiada 
i realizuje; 

 pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod 
wychowawczych, ułatwienie zakwestionowania niektórych funkcjonujących 
stereotypów i mitów w zakresie wychowania; 

 umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez naprawę i ochronę 
już istniejących więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby 
miłości, bezpieczeństwa i akceptacji. 

 
 
1. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ 
 

„Moje dziecko mnie nie słucha” 
Działaniami objęto rodziny niewydolne wychowawczo. 
 
Program był realizowany w dwóch edycjach. Każda edycja to cykl 10 cotygodniowych 
spotkań, po dwie godziny, 8 spotkań godzinnych w ramach konsultacji indywidualnych 
„czwartki dla rodziny”. Uczestnicy mieli do dyspozycji teczki z materiałami edukacyjnymi, 
przybory – długopisy, zeszyty, pisaki. 
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W czasie trwania zajęć z rodzicami, zapewniono opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, realizowaną w ramach zajęć Klubu dziecięcego Słoneczko. Były to zajęcia 
edukacyjne, sportowe z elementami zabawy. 
 
W programie uczestniczyło 31 osób. 
 
2. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże 
 

„Szkoła dla Rodziców” 
 
Zajęcia miały charakter warsztatów, przy aktywnym udziale uczestników.  
Program był realizowany w dwóch edycjach. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, dwa 
pierwsze spotkania po 3 godziny, pięć kolejnych spotkań po 2 godziny i ostatnie spotkanie 
4 godziny. 
 
Program ukończyło 17 osób. 
 
3. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście 
 

„Szkoła dla Rodziców – trening umiejętności wychowawczych” 
 

Zajęcia miały charakter warsztatów, przy aktywnym udziale uczestników.  
Program był realizowany w dwóch edycjach. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, dwa 
pierwsze spotkania po 3 godziny, pięć kolejnych spotkań po 2 godziny i ostatnie spotkanie 
4 godziny. 
 
Program ukończyło 14 osób. 

 
4. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód 
 

„Szkoła dla Rodziców” 
 
 Zajęcia miały charakter warsztatów, przy aktywnym udziale uczestników.  
Program był realizowany w dwóch edycjach. Zajęcia odbywały się w cyklu 9 spotkań, raz 
w tygodniu po dwie godziny 
 
Program ukończyło 19 rodziców. 
 
W czasie uczestniczenia rodziców w warsztatach, dzieci miały zapewnioną opiekę przez 
asystentów rodzin. 
 
W dniu zakończenia drugiej edycji „Szkoły dla Rodziców”, dzieciom zorganizowano zabawę 
z okazji Halloween. 
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2.6 „Wspieranie Rozwoju Pieczy Zastępczej”  
 
2.6.1. Resortowy programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 
 
Uzyskano dofinansowanie w kwocie 52 443,53 z przeznaczeniem na: 

 dofinansowanie wydatków związanych z przyznaniem 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,  

 utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, 

 wynagrodzenia dla 3 osób  wraz z pochodnymi:  2 osób pełniących funkcje rodziny 
zastępczej oraz 1 prowadzącej rodzinny dom dziecka.  

 
Ogółem z dofinansowania skorzystało 3 rodziny i 15 dzieci. 

 
2.6.2. Dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 
 
Wykorzystano środki w kwocie 13 785,00 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 przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 
zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki.  

 
Ogółem z dofinansowania skorzystało 23 rodziny i 28 dzieci.  
 
2.6.3.  Asystent Rodziny Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014  
 
W 2014 r. wydatkowano: 

 308 664,62 zł na wynagrodzenie dla 12 asystentów rodzin; 
 258 789,64 zł na wynagrodzenie dla 20 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 
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2.8. Program korekcyjno – edukacyjny z osobami stosującymi przemoc 
 
Tworząc ten program wyszliśmy z przekonania, że praca z osobami stosującymi przemoc 
powinna koncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań, które będą pomocne do zmiany 
zachowań przemocowych na nie-przemocowe. Centralną filozofią prezentowanego programu 
jest założenie, że zachowanie przemocowe samo w sobie nie jest celem. Sprawca chce coś 
osiągnąć stosując przemoc. Dlatego też podczas spotkań grupowych koncentrowaliśmy się na 
kształtowaniu umiejętności realizowania celów klientów zgodnych z przyjętymi normami 
społeczno – kulturowymi poprzez zachowania bez przemocy. Temu też służą pierwsze dwie 
sesje, gdzie dochodzi do wyznaczenia kierunków pracy oraz wzajemnej akceptacji celu jaki 
uczestnicy chcą osiągnąć poprzez uczestnictwo w programie.  Dzięki temu możliwe jest 
nawiązanie współpracy i ostatecznie wspólne wypracowanie dobrych rozwiązań. Dzięki 
oddaniu inicjatywy w ręce klientów sprawiamy, że stają się oni ekspertami od własnego życia 
i mogą wziąć odpowiedzialność za zmiany, których chcą dokonywać.  
W ujęciu psychologicznym jest to najkorzystniejsza sytuacja, jeśli chodzi o możliwość 
dokonywania modyfikacji zachowań. Biorąc pod uwagę problematykę przemocy w rodzinie, 
prowadzenie analizy i tworzenie strategii obejmuje w tym programie takie obszary jak:  

 funkcjonowanie poznawcze,  
 funkcjonowanie emocjonalne,  
 poczucie własnej wartości oraz relacje z otoczeniem. 

W programie oddziaływania korekcyjne oparte są na wzmacnianiu zachowań i postaw 
pozytywnych w miejsce negatywnych.  
Program został opracowany zgodnie z wytycznymi do tworzenia modelowych programów 
korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Obejmował 60 godzin spotkań 
grupowych oraz konsultacji indywidualnych według potrzeb uczestników.  
 
Cele programu: 
1. Zaprzestanie stosowania przemocy przez uczestników programu. 
2. Uzyskanie przez osoby stosujące przemoc świadomości własnych zachowań wobec 

najbliższych im osób. 
3. Nauka umiejętnego rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji i nabycie zdolności 

konstruktywnego wyrażania uczuć. 
4. Promocja pozytywnych postaw oraz poczucia odpowiedzialności za własne czyny. 
5. Kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich i umiejętności wychowawczych. 
 
Formy oddziaływań: 
1. Spotkania indywidualne, podczas których następuje poznanie struktury rodziny, 

dotychczasowego życia uczestnika oraz wstępne ustalenie celu pracy. Poszukiwanie 
zasobów pozwalających na zaprzestanie stosowania przemocy przez osobę ją stosującą. 

2. Spotkania grupowe. 
 edukacja dotycząca przemocy – czym jest, jakie są jej formy, 
 praca nad zmianą zachowań i postaw, 
 kształtowanie nowych umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem, wyrażaniem 

uczuć w sposób konstruktywny i bez używania przemocy, 
 nauka umiejętności komunikacji bez przemocy. 

3. Formy pracy: 
 mini wykłady, 
 warsztaty - kształcenie konkretnych zachowań, 
 analizowanie zachowań i wydobywanie zasobów pozwalających na zachowania bez 

przemocy, 
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 „zadania domowe” – praca nad wprowadzaniem zmian w codziennym 
funkcjonowaniu. 
 

Uczestnicy programu: 
 osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, które zostały 

zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym; 
 osoby stosujące przemoc w rodzinie, które zostały „skierowane” przez kuratorów, 

dzielnicowych czy terapeutów; 
 osoby, które w innych okolicznościach zgłoszą się do uczestnictwa w programie 

korekcyjno-edukacyjnym; 
 osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnień od 

alkoholu lub narkotyków – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno - edukacyjne 
mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii. 

Uczestnicy podpisują kontrakt, Prowadzący program na bieżąco monitorują zmiany, a po jego 
zakończeniu dokonają ewaluacji zmian jakie zaszły w zachowaniach uczestników. 
 
W 2014 roku odbyły się dwie edycje programu 
 I edycja 
Realizowana była w okresie od 28.03.2014 r. do 13.06.2014 r. 
Do programu korekcyjno – edukacyjnego zostało zakwalifikowanych łącznie 24 osoby w tym 
23 mężczyzn i 1 kobieta.   
Do programu przystąpiło 18 osób – 17 mężczyzn i 1 kobieta, a ukończyło go 8 osób w tym 
7 mężczyzn i 1 kobieta. 

 
Uczestnikami zajęć,  którzy  zrealizowali  program  były  osoby stosujące przemoc 
skierowane przez: 

 Sąd - 5 osób; 
 Zespół interdyscyplinarny w ramach procedury „Niebieskie Karty” - 1 osoba; 
 zgłaszający się z własnej inicjatywy - 2 osoby. 
 

Podczas ostatnich zajęć  przedstawiona została uczestnikom ankieta ewaluacyjna dotycząca 
efektów prowadzonego programu. Uczestnicy mieli możliwość określenia stopnia 
przydatności programu pod względem treści, sposobu prowadzenia oraz wyrażenia swojej 
opinii na temat zajęć.  
Uczestnicy określili treść zajęć jako przydatną – w skali od 1 do 5, 7 osób zaznaczyło 5, 
a jedna 4, korzyści osobiste z zajęć jako duże – 3 osoby zaznaczyły 5, 4 osoby 4, a jedna 3  
i sposób ich prowadzenia jako bardzo pomocny – 6 osób zaznaczyło 5 a dwie 4. Uczestnicy 
wysoko ocenili możliwość szczerego wypowiadania się, otwartej dyskusji i uzyskiwania 
informacji zwrotnych od uczestników grupy, na krępujące ich tematy dotyczące stosowania 
przez nich przemocy. Swoje umiejętności w zakresie wyrażania złości, tak , aby nie ranić 
innych ocenili jako wysokie.  
Wyrażali się również pozytywnie na temat pracy w grupie i możliwości wspólnego 
rozwiązywania problemów. Pozytywnie ocenili również możliwość ćwiczenia i kształtowania 
swoich  umiejętności w zakresie kontroli i stawiania granic złości i określili stopień radzenia 
sobie z wyrażaniem złości oraz otwartego mówienia o swoich potrzebach i panowania nad 
zachowaniami agresywnymi jako lepszy niż przed rozpoczęciem przez nich udziału  
w programie. Uczestnicy zauważyli również poprawę w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach 
konfliktowych i umiejętności dbania o osoby bliskie oraz  inne ważne osoby.  



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 

str. 86 

Jako najbardziej wartościowe w programie uczestnicy wskazywali na takie tematy jak: 
możliwość otwartej dyskusji, pracy nad zrozumieniem innych i zrozumieniem potrzeb 
zarówno swoich jak i bliskich. 
Na ostatnich zajęciach, uczestnicy mieli możliwość dokonania analizy realizacji celów 
osobistych, jakie sobie wyznaczyli na pierwszych spotkaniach. Większość z uczestników 
oceniła, że treści poruszane na spotkaniach pozwoliły im zbliżyć się do zrealizowania 
wybranych celów. Jedna z osób oceniła, że w pełni osiągnęła cel jaki sobie postawiła 
przychodząc na program. 
Osoby stosujące przemoc, poprzez udział w zajęciach miały możliwość doświadczenia 
własnego, porównywania i obserwowania u innych uczestników grupy korzyści wynikających 
z udziału w zajęciach. Uczestnicy uzyskali informację, w jakim stopniu uzyskana wiedza jest 
dla nich pomocna oraz jakie pozytywne zmiany mogą nastąpić w relacjach partnerskich, życiu 
osobistym i społecznym.   
Zajęcia uznane zostały przez uczestników jako bardzo potrzebne w zakresie pracy nad zmianą 
postaw i stereotypów podtrzymujących model funkcjonowania charakteryzującego się 
przemocą. Uczestnicy zauważyli jednocześnie konieczność dalszej pracy w zakresie 
komunikacji bez przemocy, jako niezbędnego czynnika warunkującego poprawę  relacji  
i jakości ich życia. 
 
II edycja 
Realizowana była w okresie od 29.09.2014 r. do 15.12.2014 r.  
Do drugiej edycji programu korekcyjno – edukacyjnego w roku 2014 zostało 
zakwalifikowanych łącznie  18 osób w tym 17 mężczyzn i 1 kobieta.   
Do programu przystąpiło 13 osób – 12 mężczyzn i 1 kobieta a ukończyło go 8 osób.  

 
Uczestnikami zajęć,  którzy  zrealizowali  program  były  osoby stosujące przemoc 
skierowane przez: 

 Sąd - 3 osoby; 
 Zespół interdyscyplinarny w ramach procedury „Niebieskie Karty” - 2 osoby; 
 skierowane przez kuratora - 3 osoby. 

 
Podczas ostatnich zajęć  przedstawiona została uczestnikom ankieta ewaluacyjna dotycząca 
efektów prowadzonego programu. Uczestnicy mieli możliwość określenia stopnia 
przydatności programu pod względem treści, sposobu prowadzenia oraz wyrażenia swojej 
opinii na temat zajęć.  
Uczestnicy określili treść zajęć jako przydatną – w skali od 1 do 5, 2 osoby zaznaczyły 5, 
a 5 osób 4, jedna osoba oceniła treść zajęć na poziomie 2, korzyści osobiste z zajęć jako duże 
– 2 osoby zaznaczyły 5, 5 osób 4, a jedna 1 i sposób ich prowadzenia jako bardzo pomocny – 
4 osoby zaznaczyło 5 a cztery 4. Uczestnicy wysoko ocenili możliwość szczerego 
wypowiadania się, otwartej dyskusji i uzyskiwania informacji zwrotnych od uczestników 
grupy, na krępujące ich tematy dotyczące stosowania przez nich przemocy. Swoje 
umiejętności w zakresie wyrażania złości, tak , aby nie ranić innych ocenili jako wysokie.  
Wyrażali się również pozytywnie na temat pracy w grupie i możliwości wspólnego 
rozwiązywania problemów oraz możliwości swobodnego wypowiadania się. Pozytywnie 
ocenili również możliwość ćwiczenia i kształtowania swoich  umiejętności w zakresie 
kontroli i stawiania granic złości i określili stopień radzenia sobie z wyrażaniem złości oraz 
otwartego mówienia o swoich potrzebach i panowania nad zachowaniami agresywnymi jako 
lepszy niż przed rozpoczęciem przez nich udziału w programie. Uczestnicy zauważyli 
również poprawę w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i umiejętności 
dbania o osoby bliskie oraz  inne ważne osoby.  
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Jako najbardziej wartościowe w programie uczestnicy wskazywali na takie elementy jak: 
zajęcia warsztatowe, możliwość otwartej dyskusji, pracy nad zrozumieniem innych  
i zrozumieniem potrzeb zarówno swoich jak i bliskich oraz zdobywanie wiedzy na temat 
przemocy. 
Na ostatnich zajęciach, uczestnicy mieli możliwość dokonania analizy realizacji celów 
osobistych, jakie sobie wyznaczyli na pierwszych spotkaniach. Większość z uczestników 
oceniła, że treści poruszane na spotkaniach pozwoliły im zbliżyć się do zrealizowania 
wybranych celów.  
Osoby stosujące przemoc, poprzez udział w zajęciach miały możliwość doświadczenia 
własnego, porównywania i obserwowania u innych uczestników grupy korzyści wynikających 
z udziału w zajęciach. Uczestnicy uzyskali informację, w jakim stopniu uzyskana wiedza jest 
dla nich pomocna oraz jakie pozytywne zmiany mogą nastąpić w relacjach partnerskich, życiu 
osobistym i społecznym.   
Zajęcia uznane zostały przez uczestników jako bardzo potrzebne w zakresie  pracy nad 
zmianą postaw i stereotypów podtrzymujących model funkcjonowania charakteryzującego się 
przemocą. Uczestnicy zauważyli jednocześnie konieczność dalszej pracy w zakresie 
komunikacji bez przemocy, jako niezbędnego czynnika warunkującego poprawę relacji  
i jakości ich życia. 
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2.9. „Dorosłość, Samodzielność, Praca”  
 
Projekt „Dorosłość, Samodzielność, Praca” - realizowany przez Zachodniopomorską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” 
w Szczecinie, Powiatowym Urzędem Pracy w Policach oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie, w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 
i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.  
Projekt jest nowatorskim podejściem do problemu wejścia w samodzielność, związanego 
z poszukiwaniem pierwszej pracy przez wychowanków domów dziecka oraz młodzież 
zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat, poprzez stymulowanie 
odpowiednich zachowań w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście na rynek pracy, 
w trakcie tego procesu oraz w początkowym okresie zatrudnienia. 
 
Projekt był  skierowany do:  

 przedsiębiorców; 
 instytucji rynku pracy; 
 instytucji pomocy i integracji społecznej; 
 wychowanków domów dziecka; 
 młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat. 

Okres realizacji projektu: 
01.07.2012 r. – 31.08.2014 r. 
 
Celem projektu była pomoc w podjęciu zatrudnienia poprzez: 

 indywidualne i grupowe zajęcia dla Uczestników projektu (poradnictwo 
psychologiczno - zawodowe, coaching, mentoring); 

 spotkania Uczestników projektu z przedsiębiorcami; 
 spotkania Uczestników projektu z asystentami zawodowymi na etapie poszukiwania 

pracy i w pierwszych 6 miesiącach od momentu podjęcia zatrudnienia; 
 wsparcie Uczestników projektu na poziomie rodziny poprzez współpracę z asystentem 

rodzinnym. 
 

Efekty działań projektowych: 
W ramach rekrutacji utworzono 8 – osobową grupę beneficjentów, która wzięła udział 
w spotkaniach i szkoleniach prowadzonych przez: 

 asystenta zawodowego; 
 asystenta rodziny; 
 psychologa; 
 mentora; 
 coacha. 

 

W wyniku działań podjętych przez specjalistów: 

 2 uczestników projektu rozpoczęło kursy zawodowe; 
 3 uczestników projektu podjęło zatrudnienie. 
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3. 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) rozwój i doskonalenie oferty pomocy MOPR w Szczecinie w zakresie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 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 opiekuńczo-
wychowawcze; 

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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4. WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH 
 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 267 ze zm.); 
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  

z 2012 poz. 788 ze zm. ); 
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.); 
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 

ze zm.), 
5. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), 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 2004 r. Nr 238 poz. 2389), 
Protokół fakultatywny 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); 

6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 
225 ze zm.); 

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.); 

8. 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 zm.); 

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182 ze zm.),  

10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 595 
ze zm.); 

11. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1442 ze zm.); 

12. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 ze zm.),  
13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118); 
14. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 ze zm.); 
15. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.); 
16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.); 
17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 124 ze zm.); 
18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 180 poz. 1 493 ze zm.); 
19 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.  

poz. 1202 ); 
19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 

ze zm.); 
20. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm. ); 
21. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1544); 
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22. 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. z 2013 r. poz. 
1190 ze zm.);  

23. 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 zm.); 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587); 

25. 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 zm.); 

26. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.); 

27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.  
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ze zm.); 

28. 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 ze zm.); 

29. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1 586); 

30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128); 

31. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 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 
2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1223ze zm.); 

32. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 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 
2014 (Dz. U. z 2014 r., poz. 415 ze zm.). 

33. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie 
organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921); 

34. 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); 

35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 
szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608); 

36. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 
wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 272, poz. 1609); 

37. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720); 

38. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305); 

39. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712); 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 823); 
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41. 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); 

42. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964); 

43. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024); 

44. 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; 

45. 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; 

46. 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 

47. 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; 

48. 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; 

49. 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; 

50. 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 2009-
2015; 

51. 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; 

52. Uchwała Nr XXX/870/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie 
przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 
2020; 

53. 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; 

54. Uchwała NR XIV/336/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie 
zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie; 

55. 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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wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym; 

56. Uchwała Nr XXXIX/1076/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2014 rok, zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/1164/14 z dnia 17 marca 2014 r.  

57. Uchwala w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto 
Szczecin na lata 2013-2015;  

58. Uchwala Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 
zmian   w  organizacji środowiskowych domów samopomocy; 

59. 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,  zmienione Zarządzeniem  
Nr 449/08 z dnia 20 października 2008 r.; 

60. Zarządzenie Nr 521/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2011 r.  
w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy zastępczej w Szczecinie; 

61. Zarządzenie Nr 89/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie zmienione Zarządzeniem Nr 376/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.; 

62. Zarządzenie Nr 85/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2013 w domach 
pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta Szczecin; 

63. Zarządzenie Nr 95/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie 
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2014 w domach 
pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta Szczecin;  

64. Zarządzenie Nr 114/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie 
ustalenia średnich miesięcznych kosztów wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Szczecina, 

65. Zarządzenie Nr 114/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie 
ustalenia średnich miesięcznych kosztów wydatków przeznaczonych na utrzymanie 
dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Szczecina; 

66. Zarządzenie Nr 84/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 
ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku i średniego miesięcznego kosztu usług 
w szczecińskich ośrodkach wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych 
Gminy Miasto Szczecin; 

67. Zarządzenie9 Nr 94/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie 
ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku i średniego miesięcznego kosztu usług 
w szczecińskich ośrodkach wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych 
Gminy Miasto Szczecin zmienione Zarządzeniem Nr 196/14 z dnia 9 maja 2014 r. 
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