Sprawozdanie z działań CAL w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gdyni
w okresie styczeń - grudzień 2006 roku
Wszystkie dzielnicowe ośrodki podejmowały działania, w których zakres wchodziło:
1) Prowadzenie informacji społecznej - w ramach współpracy z Radami Dzielnic prowadzone są
Punkty Informacji Obywatelskiej.
2) Prowadzenie działań interwencyjnych w środowiskach zagroŜonych w ramach Wyjazdowych i
Rejonowych Zespołów Interdyscyplinarnych.
3) Kontynuowanie prac nad Mapami Zasobów i Potrzeb poszczególnych dzielnic Gdyni w celu
określenia potrzeb i problemów społeczności w środowisku lokalnym oraz zasobów środowiska
pomocnych w radzeniu sobie z tymi problemami.
4) Rozszerzanie lokalnego partnerstwa mającego za zadanie realizację projektów na rzecz
rozwiązywania problemów mieszkańców.
5) Wspieranie działających grup samopomocowych, grup wsparcia oraz grup obywatelskich
oraz inicjowanie powstawania nowych grup ukierunkowanych na realizację wspólnych działań.
6) Organizowanie spotkań świątecznych, zabaw okolicznościowych i imprez dla społeczności
lokalnej.

A. Punkty Informacji Obywatelskiej
We współpracy z Radami Dzielnic kontynuowano prowadzenie Punktów Informacji
Obywatelskiej. Aktualizowano informatory dotyczące problematyki pomocy społecznej dla
powstających punktów, a takŜe aktualizowano i uzupełniano informatory dla juŜ istniejących.
W 2006 roku funkcjonowało 18 Punktów Informacji Obywatelskiej, z czego 3 uruchomiono
w okresie sprawozdawczym. Nowouruchomione Punkty Informacji Obywatelskiej to: PIO przy Radzie
Dzielnicy Redłowo, PIO przy Radzie Dzielnicy Mały Kack oraz PIO przy Radzie Dzielnicy Wzgórze
Św. Maksymiliana. Szczegółowe zestawienie wszystkich Punktów Informacji Obywatelskiej
przedstawia poniŜsza tabela.
Tabela 16. Punkty Informacji Obywatelskiej działające na terenie Gdyni - stan na dzień 31.12.2006r.

Rejon Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1
•
•
•
•
•
•

Przy Radzie Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 27, tel. 664 – 92 – 75; trzecia i czwarta środa
miesiąca w godz.17.00 – 18.00, dyŜur pracownika Rady Dzielnicy lub pracownika socjalnego
Kontynuacja działalności od marca 2005r.
Przy Radzie Dzielnicy Wielki Kack, ul. Starodworcowa 36, tel. 629 - 44 – 03; ostatnia środa
miesiąca w godz.15.00 – 16.00, dyŜur pracownika socjalnego. Kontynuacja działalności od
kwietnia 2005r.
Przy Radzie Dzielnicy Redłowo, ul. Cylkowskiego 5, tel. 622 – 46 – 74; kaŜdy wtorek w godz.
17:00 – 18:00, prowadzi pracownik Rady Dzielnicy i pracownik socjalny. Uruchomiony w
marcu 2006r.
Przy Radzie Dzielnicy Karwiny, ul. Staffa 10, tel. 629 – 24 – 13; kaŜdy poniedziałek w godz.
17:00 – 19:00, prowadzi pracownik Rady Dzielnicy. Kontynuacja działalności od listopada
2003 roku.
Przy Radzie Dzielnicy Mały Kack, ul. Łowicka 51, tel. 664 – 62 - 70; pierwszy wtorek
miesiąca w godz.17.00 – 19.00, prowadzi pracownik Rady Dzielnicy. Uruchomiony w styczniu
2006r.
Przy Radzie Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, ul. Legionów 65, kaŜdy wtorek miesiąca
w godz. 16.00 – 18.00 i kaŜdy piątek miesiąca w godz. 11.00 – 16.00, prowadzi pracownik
Rady Dzielnicy. Uruchomiony w maju 2006r.

Rejon Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2
•
•

W Przychodni Lekarskiej przy ul. Unruga 84, tel. 782 – 15 – 55, pierwszy i ostatni
poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00, prowadzą pracownicy socjalni (dla
mieszkańców ObłuŜa Dolnego). Kontynuacja działalności od kwietnia 2004r.
Przy Radzie Osiedla, ul. Płk. Dąbka 247, tel. 625 – 19 – 26; kaŜdy poniedziałek miesiąca, w

•

godz. 16:00 – 17:00, prowadzą pracownicy Rady Dzielnicy (dla mieszkańców ObłuŜa
Górnego). Kontynuacja działalności od marca 2004r.
Przy Radzie Osiedla, ul. śelazna 25, tel. 625 – 96 – 25; pierwszy i ostatni czwartek w godz.
16:30 – 17:30, prowadzi wolontariusz (dla mieszkańców ObłuŜa Dolnego i Pogórza).
Kontynuacja działalności od marca 2004r.

Rejon Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3
•
•
•
•

•

Przy Radzie Dzielnicy Chylonia, ul. Morska 192, tel. 663 – 63 -18; kaŜda środa w godz.
17:00 – 18:00, prowadzą pracownicy Rady Dzielnicy. Kontynuacja działalności od maja
2003r.
Przy Radzie Dzielnicy Grabówek, ul. Kapitańska 37, tel. 621 – 83 – 37; kaŜdy czwartek w
godz. 17:00 – 18:00, prowadzą pracownicy Rady Dzielnicy. Kontynuacja działalności od
listopada 2003r.
Przy Radzie Dzielnicy Leszczyki, ul. Morska 186, tel. 663 – 73 – 47; kaŜdy wtorek w godz.
17:00 – 18:00, prowadzą pracownicy Rady Dzielnicy. Kontynuacja działalności od listopada
2003r.
Przy Radzie Dzielnicy Cisowa, ul. Lniana 19, tel. 664 – 35 – 51;kaŜdy czwartek w godz.
17:00 – 18:00, prowadzą pracownicy Rady Dzielnicy. Kontynuacja działalności od listopada
2003r.
Przy Radzie Dzielnicy Pustki Cisowskie i Demptowo, ul. Czeremchowa 1, tel. 664 – 56 –
21; kaŜdy poniedziałek i środa w godz. 17:00 – 18:00, prowadzą pracownicy Rady Dzielnicy.
Kontynuacja działalności od listopada 2003r.

Rejon Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4
•
•
•
•

Przy Radzie Dzielnicy Witomino – Leśniczówka, ul. 2 MPS 9, kaŜdy wtorek w godz. 16:30 –
17:30, prowadzi pracownik Urzędu Miasta.
W Klubie Osiedlowym Bałtyk Witomino – Radiostacja, ul. Narcyzowa 1; brak telefonu, trzeci
wtorek miesiąca w godz. 16:00 – 17:00, prowadzi wolontariusz.
W Przedszkolu nr 7 Śródmieście, ul. Władysława IV 57, tel. 620 – 01 – 44; pierwsza sobota
miesiąca w godz. 9:00 – 13:00, prowadzą pracownicy socjalni.
W Bibliotece Akademickiej Działki Leśne, ul. Warszawska 47; ostatnia środa miesiąca w
godz. 14:00 – 16:00, prowadzi wolontariusz.

B. Zespoły Interdyscyplinarne
1) Wyjazdowe Zespoły Interdyscyplinarne - Kontynuowano pracę 7 Wyjazdowych Zespołów
Interdyscyplinarnych. W okresie sprawozdawczym powołano dla rejonu działania DOPS 3 drugi
Wyjazdowy Zespół Interdyscyplinarny. W skład Zespołów wchodzą: pracownik socjalny, straŜnik
miejski i policjant. Celem wspólnych wizyt w środowiskach jest przeciwdziałanie patologiom oraz
wzmocnienie udzielanego wsparcia rodzinom w kryzysie. Ponadto Zespoły kontrolują miejsca
znane z przebywania osób bezdomnych, Ŝebrzących m. in. okolice sklepów, szkół i parkingów.
W okresie 2006r. Zespoły dokonały 57 wyjazdów, w czasie których odwiedzono łącznie 361
środowisk.
Tabela 17. Działania Wyjazdowych Zespołów Interdyscyplinarnych w 2006r.
Indywidualne akcje zespołów

Rejon działania

DOPS 1
DOPS 2
DOPS 3

Karwiny, Dąbrowa, Dąbrówka, Wielki Kack, część
Małego Kacka
Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo, część
Małego Kacka
Oksywie, ObłuŜe, Pogórze, Babie Doły
Chylonia, Grabówek, Leszczyki, Cisowa, Pustki
Cisowskie i Demptowo
Chylonia, Grabówek, Leszczyki, Cisowa, Pustki
Cisowskie i Demptowo

Liczba
wyjazdów*

Liczba
środowisk

10

79

10

57

7

53

7

48

6

44

DOPS 4

Witomino, Wiczlino - Chwarzno
Śródmieście

Ogółem

10
7
57

41
39
361

•

Zgłoszenia dotyczące odwiedzanych środowisk przyjmowane były głównie od:
− pracowników socjalnych – 196 zgłoszeń;
− policjantów – 26 zgłoszeń;
− kuratorów – 24 zgłoszenia;
− pedagogów szkolnych – 20 zgłoszeń;
− anonimowych osób – 16 zgłoszeń
− ;straŜników miejskich – 11 zgłoszeń;
− innych osób (pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pielęgniarki środowiskowe) – 11
zgłoszeń.
• Głównymi przyczynami interwencji w środowisku były:
− problem alkoholowy w rodzinie – 129 środowisk;
− niewydolność wychowawcza – 64 środowiska;
− przemoc w rodzinie – 63 środowiska;
− bezradność osób starszych i niepełnosprawnych – 36 środowisk;
− zagroŜenie dzieci demoralizacją – 28 środowisk;
− inne problemy – 22 środowisk.
− bezdomność i Ŝebractwo – 17 środowisk;
• W wyniku interwencji podjęto następujące działania:
− skierowano wnioski do: Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodziny - 45
wniosków, umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych – 7 wniosków, podjęcie
leczenia odwykowego – 4 wnioski; Prokuratury Rejonowej o wgląd w sytuację rodziny –
2 wnioski, podjęcie przymusowego leczenia odwykowego – 4 wnioski; Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 wniosków; Komisariatów Policji o
objęcie nadzorem przez dzielnicowego – 52 wnioski; pielęgniarek środowiskowych o
wejście w środowiska osób chorych, młodocianych matek – 12 wniosków; Centrum
Zdrowia Psychicznego o przeprowadzenie badań – 2 wnioski;
− skierowano osoby do: Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień – 32 osoby; Ośrodka
Interwencji Kryzysowej – 16 osób; Biura Porad Obywatelskich – 44 osoby; Poradni
Rodzinnej przy Ognisku Wychowawczym – 14 rodzin; Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności – 3 osoby;
− ponadto 147 osób skierowano do odpowiednich DOPS-ów celem objęcia pomocą przez
specjalistów oraz wsparciem wolontarystycznym, rzeczowym, finansowym i pracą
socjalną
2) Rejonowe Zespoły Interdyscyplinarne – powstały, aby uzupełnić działania Zespołów
Wyjazdowych o wskazówki specjalistów w dziedzinie pedagogiki, psychologii, prawa, ochrony
zdrowia i edukacji. W skład zespołów weszli, ponad zaangaŜowane juŜ osoby, m. in. pedagodzy,
psycholodzy, pracownicy socjalni, prawnicy, kuratorzy zawodowi, lekarze, pielęgniarki
środowiskowe. Celem spotkań zespołów jest zintegrowanie działań instytucji lokalnych w niesieniu
pomocy oraz zwiększenie efektywności podejmowanych wspólnie działań.
KaŜdorazowo na spotkaniach RZI omawiane są indywidualne przypadki rodzin potrzebujących
wsparcia, następuje wymiana informacji pomiędzy członkami zespołu reprezentującymi róŜne
instytucje i specjalności, a w miarę potrzeb omawiane są akcje Wyjazdowych ZI.
W okresie I – XI 2006r. 7 Rejonowych Zespołów Interdyscyplinarnych odbyło łącznie 24
spotkania, podczas których omówiono łącznie 241 przypadków rodzin:
• W rejonie DOPS 1 funkcjonują 2 Rejonowe Zespoły Interdyscyplinarne:
− dla dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redowo, Orłowo, część M. Kacka – odbyły się 4
spotkania, na których omówiono łącznie 51 indywidualnych przypadków rodzin;
− dla dzielnic Karwiny, Dąbrowa, Dąbrówka, W. Kack, część M. Kacka – odbyło się 5
spotkań, na których omówiono łącznie 59 indywidualnych przypadków rodzin;
• W rejonie DOPS 2 funkcjonuje 1 Rejonowy Zespół Interdyscyplinarny:
− dla dzielnic Oksywie, ObłuŜe, Pogórze, Babie Doły – odbyło się 5 spotkań, na których
omówiono łącznie 36 indywidualnych przypadków rodzin;
• W rejonie DOPS 3 funkcjonuje 1 Rejonowy Zespół Interdyscyplinarny:

−
•

dla dzielnic Cisowa, Pustki Cisowskie i Demptowo, Leszczyki, Chylonia, Grabówek –
odbyło się 6 spotkań, na których omówiono łącznie 35 indywidualnych przypadków
rodzin;
W rejonie DOPS 4 funkcjonują 3 Rejonowe Zespoły Interdyscyplinarne:
− dla dzielnic Witamino, Wiczlino, Chwarzno – odbyły się 2 spotkania, na których
omówiono łącznie 48 indywidualnych przypadków rodzin;
− dla dzielnic Śródmieście i Kamienna Góra – odbyło się 1 spotkanie, na których omówiono
łącznie 6 indywidualnych przypadków rodzin;
− dla dzielnic Działki Leśne – odbyło się 1 spotkanie, na których omówiono łącznie 6
indywidualnych przypadków rodzin;

C. Mapy zasobów i potrzeb
Mapy zasobów i potrzeb słuŜą rozeznaniu problemów i potrzeb społeczności w środowisku
lokalnym oraz zasobów środowiska pomocnych w radzeniu sobie z tymi problemami. Problemy
diagnozowane w dokumentach wyznaczają kierunki i formy organizowanych form wsparcia
społeczności lokalnej.
Dotychczas Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej opracowały 13 Map zasobów i Potrzeb
dla dzielnic Gdyni, z czego pierwsza – zbiorowa dla 4 dzielnic z rejonu działania DOPS 3 – powstała w
2003 roku, a w październiku 2006r. ukończono dokument dla dzielnicy Wielki Kack.
Obecnie kontynuowane są prace nad kolejnymi 7 Mapami Zasobów i Potrzeb dla gdyńskich
dzielnic. PoniŜej wymieniono i opisano 13 gotowych dokumentów i 7 dokumentów w przygotowaniu.
•

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1:
- Orłowo: dokument ukończony w 2004r.;
- Wzgórze Św. Maksymiliana: dokument ukończony w 2005r.;
- Wielki Kack: dokument ukończony w październiku 2006r.
- Karwiny: dokument w przygotowaniu - prace polegały na analizie statystycznej ankiet;
- Redłowo: dokument w przygotowaniu - prace polegały na zbieraniu informacji oraz
przeprowadzaniu ankiet;
- Mały Kack: dokument w przygotowaniu - prace polegały na analizie statystycznej ankiet;
- Dąbrowa: dokument w przygotowaniu - prace polegały na zbieraniu informacji oraz
przeprowadzaniu ankiet;

•

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2:
- Pogórze: dokument ukończony w 2004r.;
- ObłuŜe: dokument w przygotowaniu - prace w pierwszym półroczu br. polegały na zbieraniu
informacji oraz przeprowadzaniu ankiet;
- Oksywie: dokument w przygotowaniu - prace w pierwszym półroczu br. polegały na zbieraniu
informacji oraz przeprowadzaniu ankiet;
- Babie Doły: dokument w przygotowaniu - prace w pierwszym półroczu br. polegały na
zbieraniu informacji oraz przeprowadzaniu ankiet;

•

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3:
- Dokument dla 4 dzielnic ukończony we wrześniu 2003r. – w kolejnych latach w ramach
aktualizacji powstały odrębne dokumenty dla poszczególnych dzielnic, tj.:
- Chylonia: opracowanie dokumentu ukończono we wrześniu 2004r.;
- Grabówek: opracowanie dokumentu ukończono w maju 2005r.;
- Leszczyki: opracowanie dokumentu ukończono w czerwcu 2005r.;
- Pustki Cisowskie i Demptowo: opracowanie dokumentu ukończono w czerwcu 2005r.;
- Cisowa: opracowanie dokumentu ukończono w październiku 2005r.

•

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4:
- Śródmieście: opracowanie dokumentu ukończono w 2003r.;
- Witomino: opracowanie dokumentu ukończono w 2004r.;
- Działki Leśne: opracowanie dokumentu ukończono w 2005r.;

Wszystkie cztery Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej podejmują działania mające na celu
rozwiązanie zasygnalizowanych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy poszczególnych
dzielnic, a które wyniknęły z przeprowadzonego badania.

D. Realizacja projektów na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców
dzielnic we współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi
Projekt Pogotowie Serc - kontynuacja od 2004 roku
Projekt realizowany z inicjatywy pracowników socjalnych DOPS Nr 1 we współpracy z Gimnazjum Nr
10. MłodzieŜ z Gimnazjum wspiera na zasadzie wolontariatu osoby starsze z terenu działania DOPS,
które zostaną wytypowane przez pracowników socjalnych. Na koniec czerwca aktywnie wspomagało
osoby starsze ok. 11 wolontariuszy. W drugiej połowie roku pozyskiwano nowych wolontariuszy,
którzy zostaną objęci przeszkoleniem w styczniu przyszłego roku i podejmą pracę w środowisku u
osób starszych. Koordynatorami projektu są pracownik socjalny DOPS oraz pracownik Gimnazjum.
Projekt „Promyk słońca w jesieni Ŝycia” – nowy projekt
Projekt zainicjowany przez pracownika socjalnego ZPS Orłowo (DOPS Nr 1) w styczniu 2006r.,
którego celem jest integracja międzypokoleniowa dzieci i osób starszych. W ramach I edycji projektu
przeprowadzono konkurs plastyczno – literacki pod hasłem „Portret Babci i Dziadka słowem i kredką
malowany”. Do konkursu przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 20. W lutym odbyło się
uroczyste wręczenie nagród 10 laureatom konkursu w Domu Parafialnym „Przystań” przy parafii Św.
Wawrzyńca. Następnie zorganizowano wystawę pokonkursową prac w siedzibie Miejskiej Biblioteki
Publicznej Filia Nr 14. Realizację I edycji projektu ukończono w miesiącu marcu. II edycję projektu
rozpoczęto we wrześniu br. Do końca grudnia 2006r. uczniowie składali prace konkursowe.
Zakończenie II edycji projektu planowane jest w styczniu przyszłego roku.
Dni Otwarte dla Dzieci z Dzielnicy - kontynuacja od 2002 roku
Projekt zakłada pomoc dzieciom w wieku 3 – 6 lat z rodzin ubogich, patologicznych i zagroŜonych
patologią, które nie uczęszczają do przedszkola. Pracownicy socjalni Dzielnicowych Ośrodków
Pomocy Społecznej typują dzieci, które w ramach projektu biorą udział w sobotnich zajęciach w
przedszkolach zaangaŜowanych w przedsięwzięcie. Ponadto pracownicy socjalni wspierają
organizatora zajęć poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach i ścisłą współpracę ze
Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym, które jest inicjatorem
projektu. W projekcie uczestniczą następujące placówki przedszkolne z terenu Gdyni - Nr 7, 13, 27,
29, 44, 48.
Punkt wydawania odzieŜy kontynuacja od 2005 roku
Pracownicy socjalni ZPS Wzgórze Św. Maksymiliana (DOPS Nr 1) gromadzili odzieŜ przekazywaną
przez osoby prywatne oraz okoliczne sklepy z uŜywaną odzieŜą i wydawali ją potrzebującym
rodzinom, które są objęte pomocą Ośrodka. W okresie styczeń – grudzień wydano odzieŜ ok. 100
rodzinom.
Partnerstwo ze świetlicą socjoterapeutyczną „Koniczynka”– nowa inicjatywa
Pracownicy DOPS Nr 1 nawiązali współpracę (od marca br.) ze Stowarzyszeniem Rozwoju
Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”, pod patronatem którego funkcjonuje świetlica
socjoterapeutyczna „Koniczynka” – w kaŜdy pierwszy piątek miesiąca pracownicy socjalni ZPS
Wzgórze Św. Maksymiliana i pracownicy stowarzyszenia spotykali się w celu rozwiązywania
problemów dzieci, ich rodzin oraz organizowania wspólnych akcji. Wspólną inicjatywą było
zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 1 czerwca w ramach ogólnopolskiej
akcji „Czerwiec Aktywnych Społeczności” oraz zabawy andrzejkowej, która odbyła się 30 listopada w
siedzibie świetlicy (patrz Tabela 20).
Klub Bliskich Przyjaciół – kontynuacja od 2002 roku
Pracownicy socjalni DOPS nr 2 prowadzili magazyn z odzieŜą dla dzieci i niemowląt oraz organizowali
zbiórkę darów. Gromadzili odzieŜ dla osób dorosłych oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Od
stycznia do grudnia udzielono pomocy 89 rodzinom. Przy prowadzeniu magazynu pomocy udzielał
wolontariusz.

Punkt Wymiany KsiąŜek i Podręczników – kontynuacja od 2005 roku
Akcja zainicjowana w marcu 2005 przez pracowników socjalnych DOPS Nr 2. Pracownicy socjalni
gromadzili ksiąŜki i podręczniki od prywatnych ofiarodawców i przekazywali je potrzebującym
rodzinom. Od stycznia do grudnia br. z pomocy skorzystało 32 rodziny.
Starszy Brat, Starsza Siostra – kontynuacja od 2005 roku
Projekt realizowany jest na terenie działalności DOPS Nr 2. Dotyczy pomocy udzielanej przez
wolontariuszy kilka razy w tygodniu dla dzieci z problemami w nauce uczęszczającymi do świetlicy
socjoterapeutycznej „Stokrotka”. Pracownicy socjalni zgłaszają dzieci do udziału w programie i
nadzorują pracę wolontariuszy. W roku bieŜącym projekt rozpoczął się w miesiącu kwietniu.
Akcja informacyjna o dostępnych formach pomocy społecznej – nowa inicjatywa
Akcja polega na udzielaniu informacji przez pracowników socjalnych DOPS 2 o dostępnych formach
pomocy świadczonych przez Ośrodek w trakcie zebrań z rodzicami na terenie szkół: Zespół Szkół Nr
12 (SP 44) – odbyło się łącznie 8 dyŜurów pracownika socjalnego; Zespół Szkół Nr 4 (Gim.14) –
odbyło się łącznie 6 dyŜurów pracownika socjalnego; Szkoła Podstawowa Nr 6 – odbyło się łącznie 10
dyŜurów pracownika socjalnego. Ogółem w okresie styczeń – grudzień br. udzielono informacji 56
osobom.
Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci – kontynuacja od 2005 roku
Raz w tygodniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Nr 18 w Gdyni prowadzone były przez
pracowników socjalnych DOPS 3 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w których uczestniczyło
średnio 13 dzieci. Młodsze dzieci zajmowały się ćwiczeniami manualnymi, grupie starszej udzielana
była pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych, przekazywane były metody samodzielnego uczenia
się. W listopadzie zorganizowano spotkanie andrzejkowe, w którym uczestniczyło 16 dzieci. Dzieci
uczestniczyły w zabawach i konkursach przygotowanych przez pracowników socjalnych. Spotkanie
urozmaicił dziecięcy zespół taneczny „Pieguski”. W okresie od stycznia do grudnia br. odbyły się
łącznie 34 zajęcia.
Zabawy dydaktyczne dla dzieci – kontynuacja od 2004 roku
Inicjatywa realizowana w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną Filia Nr 12. Dwa razy w tygodniu
prowadzone były przez pracowników socjalnych DOPS 3 zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym z
dzielnic Leszczyki i Chylonia (gry i zabawy edukacyjne, zajęcia plastyczne, pomoc w odrabianiu
lekcji). W październiku i listopadzie w ramach trzech spotkań odbył się pokaz i nauka haftu
kaszubskiego, lepienie wyrobów z gliny poprowadzone przez M. Usarek z Informacji Turystycznej
„Magia Kaszub” oraz pokaz i nauka patchworku (w zajęciach uczestniczyło odpowiednio 15, 52 i 15
dzieci). Ponadto w listopadzie zorganizowano spotkanie andrzejkowe, w którym uczestniczyło 18
dzieci a w grudniu – zabawa mikołajkowa dla 20 dzieci i spotkanie pod hasłem „Kolędy z gitarą”
Średnio w zajęciach uczestniczyło 13 dzieci. W okresie od stycznia do grudnia br. odbyło się łącznie
71 zajęć.
Punkt Zbiórki Artykułów Dziecięcych – kontynuacja od 2004 roku
Pracownicy socjalni DOPS 3 gromadzili odzieŜ dziecięcą, zabawki oraz inne artykuły dziecięce
przekazywane przez osoby prywatne i wydawali ją potrzebującym rodzinom. W okresie od stycznia do
grudnia br. pomoc otrzymały 149 rodzin.
Akcja „PomóŜmy zajączkowi” – nowa inicjatywa
Akcja zorganizowana we współpracy z Przedszkolem Samorządowym Nr 46. Dzieci z przedszkola
oraz ich rodzice zebrali zabawki i słodycze, które następnie przekazali do DOPS 3. Pracownicy
socjalni przekazali zebrane artykuły dzieciom z rodzin objętych pomocą Ośrodka.
Akcja „Wyprawki dla dzieci” – kontynuacja od 2005 roku

Akcja realizowana przez pracowników DOPS 4 polegająca na zbiórce artykułów dziecięcych tj.:
wózków, łóŜeczek, zabawek, rowerków, krzesełek, chodzików przekazywanych przez osoby prywatne
i wydawaniu ich osobom potrzebującym. W okresie 2006 roku wydano 3 wózki dziecięce, 2 łóŜeczka,
2 chodziki oraz obuwie i odzieŜ dziecięcą. Z pomocy skorzystało 13 rodzin.
Punkt Wymiany Podręczników – kontynuacja od 2004 roku
Projekt skierowany jest do dzieci z dzielnicy Śródmieście. Pracownicy socjalni DOPS 4 gromadzą
podręczniki do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Punkt stwarza uczniom moŜliwość pozostawienia
w nim zbędnych ksiąŜek, a potrzebujący uczniowie mogą się w podręczniki wyposaŜyć. Akcja została
zaplanowana od miesiąca czerwca do września br. W tym okresie pracownicy socjalni wydali 1305
ksiąŜek dla 277 rodzin, ponadto 19 ksiąŜek trafiło do 8 rodzin z terenu innych miast: Gdańsk, Mosty,
Sopot, Rumia, Lębork i Wejherowo. 938 ksiąŜek i czasopism przekazano takŜe do placówek i
ośrodków: Ogniska Wychowawczego, stowarzyszenia Wspólnota Polska, Zespołu Szkół w Tucznie,
świetlicy socjoterapeutycznej „Pod Słońcem” i Dziennego Centrum Aktywności. Łącznie wydano 2262
ksiąŜki i czasopisma 1324 osobom indywidualnym oraz 5 placówkom i ośrodkom.
„Program terapeutyczny dla osób w kryzysie” – nowa inicjatywa
Akcja realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodzin „Otwarte Drzwi”.
Pracownicy socjalni DOPS 4 wytypowali 7 osób – klientów Ośrodka, które korzystają z bezpłatnej
terapii w prywatnym gabinecie. Projekt realizowano od maja do listopada 2006.

E. Grupy samopomocowe, grupy wsparcia i grupy obywatelskie
W okresie 2006 roku funkcjonowało 5 grup wsparcia i 2 grupy samopomocowe:
Grupa wsparcia wolontariuszy pracujących w projekcie „Pogotowie serc”–kontynuacja od 2005r.
Grupa funkcjonuje w rejonie DOPS Nr 1. Jej opiekunami są koordynatorzy projektu „Pogotowie serc”,
tj. pracownik socjalny DOPS i pracownik Gimnazjum Nr 10. Grupa wsparcia zaczęła funkcjonować w
marcu 2005. W okresie styczeń – czerwiec 2006r. odbyło się 6 spotkań.
Na spotkaniach omawiano dotychczasowe osiągnięcia, następowała wymiana doświadczeń
wolontariuszy sprawujących opiekę nad osobami starszymi, dokonano podsumowania pracy
gimnazjalistów. W okresie sprawozdawczym w projekcie uczestniczyło 11 wolontariuszy, którzy
świadczyli pomoc dla 9 osób. Na okres wakacyjny działalność grupy została zawieszona. W drugim
półroczu koordynatorzy projektu pozyskiwali nowych wolontariuszy. Po zawiązaniu i przeszkoleniu
nowej grupy, spotkania wolontariuszy zostaną wznowione w przyszłym roku.
Grupa wsparcia dla kobiet po mastektomii „Amazonki” – nowa grupa
Nowa grupa, która rozpoczęła działalność 26 kwietnia br. zainicjowana przez pracowników socjalnych
ZPS Karwiny-Dąbrowa (DOPS 1). Spotkania odbywały się w lokalu udostępnionym przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Karwiny”, uczestniczyło w nich średnio 5 kobiet. Podczas spotkań poruszane były
bieŜące problemy, z jakimi spotykają się uczestniczki grupy. W okresie od kwietnia do grudnia odbyło
się 9 spotkań grupy, w których udział brali, oprócz amazonek, pracownicy socjalni oraz psycholog
DOPS.
Grupa wsparcia na rzecz klientki Ośrodka – nowa grupa
Nowa grupa, która rozpoczęła działalność 8 października br. zainicjowana przez pracowników
socjalnych ZPS Orłowo (DOPS 1) w celu wsparcia jednej z klientek Ośrodka. Spotkania odbywały się
w siedzibie Zespołu Pracy Socjalnej, uczestniczyły w nich 3 kobiety oraz zainteresowana klientka
Ośrodka. Spotkania grupy słuŜą ustalaniu działań, które mogłyby poprawić sytuację tej osoby. W
okresie od października do grudnia odbyło się 14 spotkań grupy.

Grupa wsparcia dla samotnych bezrobotnych matek - kontynuacja od 2002 r.

Grupa funkcjonuje w rejonie DOPS Nr 2. Spotkania odbywały się w sali „Caritas” Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego. Łącznie od stycznia do grudnia odbyło się 5 spotkań, na których
omawiano aktualne problemy, z którymi borykają się uczestniczki grupy, podejmowano tematy
związane z właściwym planowaniem wydatków domowych, przybliŜano tradycje wielkanocne. Dzieci
zaangaŜowane w zajęcia wykonywały kartki wielkanocne oraz miały moŜliwość wzięcia udziału w
konkursie plastycznym pod hasłem „Pani Wiosna”. W drugiej połowie roku uczestniczki grupy
usamodzielniły się. Wznowienie działalności grupy planuje się w pierwszym kwartale przyszłego roku
wraz z zasiedleniem nowego bloku socjalnego. W spotkaniach uczestniczyło średnio 5 matek z
dziećmi.
Grupa wsparcia dla samotnych bezrobotnych kobiet - kontynuacja od 2005r.
Grupa funkcjonuje w rejonie DOPS Nr 2. Kontynuuje swoją działalność od październiku 2005r.
Spotkania grupy odbywały się na ogół dwa razy w miesiącu w świetlicy Przychodni Lekarskiej przy ul.
Sucharskiego. W okresie od stycznia do czerwca odbyło się 17 spotkań, w których uczestniczyły
średnio 3 kobiety z dzielnic ObłuŜe i Pogórze. Podejmowana tematyka koncentrowała się wokół
problemów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, uczestniczki grupy wspólnie przygotowywały
CV, w jednym ze spotkań udział wziął zaproszony psycholog DOPS.
Grupa samopomocowa dla osób długotrwale bezrobotnych – kontynuacja od 2004r.
Grupa funkcjonuje w rejonie DOPS Nr 4. Rozpoczęła swoją działalność w październiku 2004r.
Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie Ośrodka, w których uczestniczy średnio 5
osób z dzielnic Witomino i Chwarzno. Tematyka spotkań dotyczy trudności ze znalezieniem pracy,
uczestnicy wymieniają informacje na temat ofert pracy a takŜe doświadczenia związane z
poszukiwania pracy Pracownicy socjalni ZPS Witomino pomagają bezrobotnym w poszukiwaniu pracy
kupując we własnym zakresie gazety i śledząc w nich ogłoszenia oraz zaznajamiając uczestników
grupy z ofertami zamieszczonymi w Internecie i PUP. Na spotkaniach przedstawiano takŜe oferty
szkoleń zawodowych organizowanych w Pomorskim Miasteczku Zawodów, PUP i Zakładzie
Doskonalenia Zawodowego w Gdyni. Jeden z uczestników grupy podjął zatrudnienie, odpowiadając
na ofertę zamieszczoną w prasie, kolejny z uczestników został zaangaŜowany do programu prac
społecznie uŜytecznych. W okresie od stycznia do czerwca odbyło się 8 spotkań.
Grupa samopomocowa dla osób starszych „Walentynki”– kontynuacja od 2004 roku
Grupa funkcjonuje w rejonie DOPS Nr 4. Kontynuuje swoją działalność od 2004r. i skupia osoby
starsze z dzielnicy Śródmieście. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie Ośrodka,
Przedszkola Nr 7 lub Towarzystwa Miłośników Gdyni. Tematyka spotkań słuŜy integracji ze
środowiskiem osób starszych oraz pomocy w organizowaniu czasu wolnego. W spotkaniach brało
udział średnio 8 osób. Spotkanie styczniowe odbyło się pod hasłem „Co to znaczy być aktywnym”,
spotkanie lutowe uroczyście świętowano z okazji Walentynek w Restauracji RóŜa Wiatrów, natomiast
w miesiącu maju spotkanie przybrało charakter wycieczki zorganizowanej do kapliczki Przy Źródle
Marii w Wielkim Kacku. W listopadzie grupa gościła szwedzką delegację Pomocy Społecznej Rejonu
Wschodniego. W stały repertuar spotkań wpisało się świętowanie imienin członkiń grupy oraz
gimnastyka odpręŜająca, prowadzona przez jedną z uczestniczek. W okresie od stycznia do grudnia
odbyło się 7 spotkań.

F. Organizowanie spotkań świątecznych, zabaw okolicznościowych i imprez
1) Udział w przygotowaniu Spotkań Wielkanocnych i Wigilijnych
Pracownicy brali udział w przygotowywaniu uroczystych Śniadań Wielkanocnych i Kolacji
Wigilijnych: przygotowywali zaproszenia, powiadamiali, zapraszali osoby potrzebujące,
przygotowywali upominki i uczestniczyli w organizacji spotkań.
Tabela 18. Spotkania Wielkanocne organizowane dla najbiedniejszych i samotnych mieszkańców Gdyni w 2006r.

Spotkania Wielkanocne
DOPS

Liczba
spotkań

Liczba
osób

DOPS 1

2

208

Rodzaj spotkania i miejsce

•

Spotkanie Wielkanocne zorganizowane we współpracy z
Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

•
DOPS 2

2

112

•

Śniadanie Wielkanocne zorganizowane przez Caritas
Ordynariatu Polowego WP. przy Kościele Garnizonowym
Śniadanie Wielkanocne zorganizowane we współpracy z
Samorządowym Przedszkolem Nr 48.

Tabela 19. Spotkania Wigilijne organizowane dla najbiedniejszych i samotnych mieszkańców Gdyni w 2006r.

Spotkania Wigilijne
DOPS

Liczba
spotkań

Liczba
osób

Rodzaj spotkania i miejsce

•
•
•
•
DOPS 1

8

675

•
•
•
•
•
•

DOPS 2

3

285

•
•
DOPS 3

2

130

•
•

DOPS 4

2

94

•

Wieczerza Wigilijna zorganizowana ze środków Rady
Dzielnicy Redłowo w Szkole Podstawowej Nr 34 dla 30
osób z dzielnicy.
Wieczerza Wigilijna zorganizowana ze środków Rady
Dzielnicy Wielki Kack w Klubie Parafialnym „Przystań” dla
100 osób z dzielnicy.
Wieczerza Wigilijna zorganizowana ze środków Rady
Dzielnicy Karwiny w Zespole Szkół Nr 10 dla 150 osób z
dzielnicy.
Wieczerza Wigilijna zorganizowana ze środków Rady
Dzielnicy Dąbrowa w Szkole Podstawowej Nr 47 dla 150
osób z dzielnicy.
Wieczerza Wigilijna zorganizowana przez Zespół Szkół
Administracyjno-Ekonomicznych i Klub 8 Wspaniałych dla
75 osób z dzielnicy Orłowo
Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Klub Seniora
„Iskierka” w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny
dla 80 członków Klubu
Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Klub Seniora w
Małym Kacku w Centrum Kultury dla 65 członków Klubu
Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Klub Seniora w
Dąbrowie w Szkole Podstawowej Nr 45 dla 25 członków
Klubu
Wigilia zorganizowana przez Caritas Ordynariatu Polowego
W.P dla 100 osób z dzielnic: Oksywie i ObłuŜe
Wieczerza Wigilijna zorganizowana ze środków Rady
Dzielnicy Pogórze w Zespole Szkół Nr 11 dla 130 osób z
dzielnicy.
Wigilia zorganizowana przez pracowników socjalnych w
Zespole Szkół Nr 12 dla 55 osób objętych pomocą Ośrodka
z rejonu Pogórza i ObłuŜa
Wieczerza Wigilijna zorganizowana ze środków Rady
Dzielnicy Cisowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 dla 30
osób z dzielnicy.
Wieczerza Wigilijna zorganizowana ze środków Rady
Dzielnicy Chylonia w Szkole Zawodowej Nr 10 dla 100 osób
z dzielnicy.
Wieczerza Wigilijna zorganizowana ze środków Rady
Dzielnicy Witomino-Radiostacja w Szkole Podstawowej Nr
35 dla 70 osób z dzielnicy.
Wigilia zorganizowana przez pracowników socjalnych we
współpracy z Przedszkolem Samorządowym Nr 7 w
siedzibie przedszkola dla 24 seniorów.

2) Kalendarium

zabaw świątecznych, spotkań okolicznościowych i integracyjnych
zorganizowanych z inicjatywy lub przy aktywnym udziale pracowników socjalnych.

Tabela 20. Kalendarium imprez zorganizowanych w okresie I – XII 2006r.

DOPS

Inicjatywa

Data

Krótki opis

5 styczeń

Przedstawienie zorganizowane z inicjatywy pracowników
socjalnych ZPS Wzgórze Św. Maksymiliana przez grupę

DOPS 1
Przedstawienie
Świąteczno-

Noworoczne
Przedstawienie
ŚwiątecznoNoworoczne

24 styczeń

Bal Karnawałowy

27 styczeń

Przedstawienie
ŚwiątecznoNoworoczne

28 styczeń

Karnawałowe
Spotkanie z
Mikołajem

28 styczeń

Wystawa prac
plastycznych

8 kwiecień

Dzień Dziecka

1 czerwiec

Piknik Klubu Seniora
„Iskierka”

1 czerwiec

Wycieczka Klubu
Seniora z Dąbrowy

10 czerwiec

Festyn „Gdynia-moje
bezpieczne miasto”

13 czerwiec

Festyn „Pod
chmurką”

„Festyn Morski”
„Noc Świętojańska
Seniorów”
Impreza z okazji
Nocy Świętojańskiej
Festyn „Z babim
latem w tle”

Piknik na
zakończenie lata

teatralną uczniów VI LO dla mieszkańców Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry.
Przedstawienie zorganizowane z inicjatywy pracowników
socjalnych ZPS Wzgórze Św. Maksymiliana przez grupę
teatralną uczniów VI LO dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Legionów.
Zorganizowany przez pracowników socjalnych ZPS Orłowo dla
100 dzieci z rejonu działania. Impreza odbyła się w Zespole
Szkół Admin.-Ekon. we współpracy z wolontariuszami z Klubu
8 Wspaniałych. Pracownicy socjalni prowadzili zabawy dla
dzieci oraz pozyskali sponsorów, którzy zapewnili słodki
poczęstunek i upominki dla dzieci.
Przedstawienie zorganizowane z inicjatywy pracowników
socjalnych ZPS Wzgórze Św. Maksymiliana przez grupę
teatralną uczniów VI LO dla mieszkańców Dziennego Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka.
Impreza odbyła się w sali Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących dla 200 dzieci w wieku 5 – 9 lat z rodzin objętych
pomocą MOPS z całego terenu Gdyni. Pomysłodawcą i
koordynatorem przedsięwzięcia byli pracownicy ZPS Wzgórze
Św. Maksymiliana. W organizacji imprezy uczestniczyli
pracownicy socjalni wszystkich DOPSów i Zespołu ds.
Bezdomnych. Pozyskani sponsorzy zapewnili słodycze, napoje
i zabawki, które rozdano dzieciom w formie nagród za udział w
konkursach i zabawach oraz paczek.
Wystawa została zorganizowana przez pracowników
socjalnych ZPS Orłowo jako podsumowanie projektu Promyk
słońca w jesieni Ŝycia, którego organizatorem był równieŜ ZPS
Orłowo. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa
seniorów i dzieci z rejonu działania. Wystawa prac
plastycznych dzieci z SP Nr 20 odbyła się w siedzibie Biblioteki
Publicznej Filia Nr 14 przy ul. Brzechwy. Pracownicy socjalni
pozyskali równieŜ sponsorów, którzy zapewnili nagrody dla
dzieci.
Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności
Pracownicy socjalni ZPS Karwiny-Dąbrowa pomogli członkom
Klubu Seniora w organizacji pikniku oraz wzięli w nim udział.
Uczestnikami pikniku było 31 członków Klubu Seniora.
W wycieczce do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
oraz do Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich uczestniczyło
33 seniorów. Dwóch pracowników socjalnych ZPS KarwinyDąbrowa pomogło pracownikowi SP 45 w organizacji wycieczki
oraz wzięło w niej udział.
Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności

21 czerwiec

Pracownicy socjalni ZPS Orłowo przekazali seniorom z rejonu
działania zaproszenia oraz aktywnie uczestniczyli w festynie.
Zabawę, która odbyła się na terenie Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Legionów 121, zorganizowały Fundacja Słoneczna
Jesień, Dom Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Klub Seniora
“Redłowo-Słońce”.
Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności

23 czerwiec

Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności

21 czerwiec

24 czerwiec

26 wrzesień

6 wrzesień

Pracownicy socjalni ZPS Orłowo przekazali zaproszenia na
imprezę seniorom z rejonu działania oraz wzięli w niej aktywny
udział. Impreza zorganizowana została przez Radę Dzielnicy
Wielki Kack.
Pracownicy socjalni ZPS Orłowo przekazali zaproszenia na
imprezę osobom samotnym z rejonu działania oraz wzięli w
niej aktywny udział. Impreza zorganizowana została przez
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Legionów dla mieszkańców
Domu, członków Klubów Seniora i mieszkańców dzielnicy
Pracownicy socjalni ZPS Karwiny wsparli organizację imprezy
przygotowanej dla 45 osób – członków Klubu Seniora

Grzybobranie

5
październik

Zabawa
Andrzejkowa

28 listopad

Zabawa
Andrzejkowa

30 listopad

Zabawa
Karnawałowa

23 styczeń

Dzień Babci i
Dziadka

14 luty

„Bal u Pani Wiosny”

28 luty

DOPS 2

Wycieczka do Opery
Bałtyckiej
Spotkanie z okazji
Dnia Matki i Dziecka
Wycieczka do
Malborka

DOPS 3

1 czerwiec

Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności.

5 czerwiec

Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności.

10 czerwiec

Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności.

Zabawa
karnawałowa

16 styczeń

Dzień Babci i
Dziadka

21 styczeń

„Spotkanie z
Muzyką”

27 styczeń

Konkurs tańca

„Iskierka” i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów. Głównym organizatorem był KS „Iskierka”
Pracownicy socjalni ZPS Karwiny wsparli organizację imprezy
przygotowanej dla 30 osób – członków Klubu Seniora
„Iskierka”
Zabawa odbyła się w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 45 dla
20 seniorów z dzielnicy. Głównym organizatorem był Klub
Seniora z Dąbrowy. Pracownicy socjalni wsparli organizację
imprezy i wzięli w niej aktywny udział.
Zabawa odbyła się w świetlicy socjoterapeutycznej
„Koniczynka” dla 24 dzieci z dzielnicy Redłowo,
uczęszczających do świetlicy oraz dzieci z rodzin objętych
pomocą Ośrodka. Pracownicy socjalni wsparli organizację
imprezy i wzięli w niej aktywny udział.
Zabawa zorganizowana przez ZPS przy ul. Unruga we
współpracy ze SP Nr 6 dla 15 dzieci w wieku 3 – 7 lat z rejonu
działania. Pracownicy socjalni przeprowadzili zabawy i
konkursy dla dzieci oraz pozyskali sponsorów, którzy zapewnili
poczęstunek.
Spotkanie integracyjne dla dzieci i osób starszych,
zorganizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 48 we
współpracy z ZPS przy ul. Unruga. Do udziału w spotkaniu
pracownicy socjalni zaprosili 10 seniorów z rejonu działania,
którzy obejrzeli występ przygotowany przez dzieci z
przedszkola.
Zabawa karnawałowa zorganizowana przez ZPS przy ul.
Bosmańskiej dla 20 dzieci i 14 matek – uczestniczek Grupy
wsparcia dla samotnych matek. Pracownicy socjalni
przygotowali zaproszenia na imprezę, zorganizowali i
przeprowadzili zabawy i konkursy dla dzieci, zadbali o wystrój
sali oraz pozyskali sponsorów, którzy przekazali paczki ze
słodyczami i zabawkami dla dzieci.

6 luty

„Dzień Czarownic”

28 kwiecień

„Jak zadbać o cerę
po 60. roku Ŝycia”

10 maj

Zabawa zorganizowana dzięki stałej współpracy pracowników
socjalnych DOPS z Przedszkolem Samorządowym Nr 46.
Głównym organizatorem imprezy było przedszkole, a do
udziału w niej pracownicy socjalni zaprosili 4 dzieci z rodzin
objętych pomocą Ośrodka.
Impreza zorganizowana z inicjatywy pracowników socjalnych
DOPS we współpracy z Klubem Seniora, SP Nr 10 i Miejską
Biblioteką Publiczną Filia Nr 12 dla seniorów z Centrum
Pomocowego Caritas. Dzieci ze szkoły oraz dzieci
uczęszczające na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w
bibliotece przygotowały dla seniorów program artystyczny oraz
własnoręcznie wykonały upominki.
Koncert muzyczny zorganizowany z inicjatywy pracowników
socjalnych DOPS. Dzieci z klas 3 – 6 SP Nr 10 zaprezentowały
utwory muzyczne dla seniorów z Centrum Pomocowego
Caritas
Zorganizowany przez pracowników socjalnych Ośrodka we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Filia Nr 12 dla ok.
35 dzieci z dzielnicy Chylonia. Dzieci otrzymały słodki
poczęstunek oraz dyplomy i drobne upominki.
Impreza zorganizowana przez pracowników socjalnych Ośrodka we współpracy z firmą Informacja Turystyczna „Magia
Kaszub” dla 14 osób starszych z Klubu Seniora działającego
przy Centrum Pomocowym Caritas im. Ojca Pio.
Spotkanie zorganizowali pracownicy socjalni Ośrodka wraz z
Policealną Szkołą Kosmetyczną w Gdyni. Odbył się pokaz
makijaŜu dla cery dojrzałej oraz pogadanka, w której
uczestniczyło ok. 15 seniorek z Klubu Seniora przy Centrum

Pomoco-wym Caritas im. Ojca Pio.
„Tryptyk Leśny – trzy
kolory”

„Moja Mama”

Wycieczka na „Dar
Pomorza”
Festyn „Bezpieczne
wakacje”

„Pierwszy dzień
wakacji”

23 maj
14 czerwiec
17
październik

31 maj

Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności.
Konkurs plastyczny zorganizowany z inicjatywy pracowników
socjalnych Ośrodka z okazji Dnia Matki i Dziecka dla dzieci
biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w
Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia Nr 12. Pracownicy
przeprowadzili konkurs oraz zapewnili słodycze i drobne
upominki.

2 czerwiec

Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności.

9 czerwiec

Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności.

20 czerwiec
22 czerwiec

Wycieczka do Portu
Wojennego w Gdyni

7
październik

Wycieczka do StraŜy
PoŜarnej

21
październik

Wycieczka do
Muzeum
Oceanograficznego i
Akwarium Morskiego
w Gdyni

28
październik

Spotkanie z dziećmi
w ramach programu
„Bądź bezpieczny”

20 listopad

Prelekcja:
”Planowanie
świadomego
macierzyństwa”

28 listopad

Prelekcja: „Jak Ŝyć z
cukrzycą”

29 listopad

Zabawa
Andrzejkowa

30 listopad

Zabawa mikołajkowa

15 grudzień

MontaŜ słownomuzyczny „Przez
Solidarność do
wolności”

19 grudzień

2 zabawy zorganizowane przez pracowników socjalnych
Ośrodka dla odpowiednio 10 i 12 dzieci uczestniczących na
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Miejskiej Bibliotece
Publicznej - Filia Nr 12 oraz Nr 18. Dzieci otrzymały
poczęstunek i uczestniczyły w konkursach i grach
przygotowanych przez pracowników socjalnych.
Wycieczkę zorganizowali pracownicy socjalni we współpracy z
Miejską Biblioteką Publiczną Filia Nr 12 i Portem Wojennym
dla 12 dzieci uczęszczających na zajęcia dydaktycznoedukacyjne. Dzieci zwiedziły teren portu oraz okręt podwodny
„Orzeł”
Wycieczkę zorganizowali pracownicy socjalni we współpracy z
Miejską Biblioteką Publiczną Filia Nr 12 i Komendą StraŜy
PoŜarnej dla 2 matek 18 dzieci uczęszczających na zajęcia
dydaktyczno-edukacyjne. W MBP Filia Nr 12 oraz
podopiecznych Zespołu Opiekuńczego.
Wycieczkę zorganizowali pracownicy socjalni we współpracy z
Miejską Biblioteką Publiczną Filia Nr 12 i Muzeum dla 4 matek
32 dzieci uczęszczających na zajęcia dydaktycznoedukacyjne. W MBP Filia Nr 12 oraz podopiecznych Zespołu
Opiekuńczego.
Spotkanie odbyło się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
Filia Nr 12 dla 20 dzieci uczestniczących w zajęciach
dydaktyczno-edukacyjnych.
Spotkanie
zorganizowali
pracownicy socjalni we współpracy ze StraŜą Miejską.
Prelekcja dla kobiet objętych pomocą Ośrodka odbyła się w
siedzibie Dzielnicowego Ośrodka pomocy Społecznej Nr 3.
Pracownicy socjalni zaprosili pielęgniarkę połoŜną do
wygłoszenia prelekcji. W spotkaniu uczestniczyło11 osób
Prelekcja otwarta dla mieszkańców Gdyni odbyła się w czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 18. Prelekcję
zorganizowali pracownicy socjalni we współpracy z MBP Nr 18
oraz Przychodnią Lekarską W spotkaniu udział wzięło 30
osób.
Zabawa odbyła się w Centrum Pomocowym Caritas im. Ojca
Pio dla 60 seniorów i pensjonariuszy Centrum. Głównym
organizatorem był Klub Seniora działający przy Centrum.
Pracownicy socjalni wsparli organizację imprezy.
Zabawa zorganizowana z inicjatywy pracowników socjalnych
odbyła się w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 10 dla 35 dzieci
w wieku 5 – 7 lat z rodzin objętych pomocą Ośrodka. Dzieci
otrzymały paczki ze słodyczami i maskotkami ufundowane
przez sponsorów.
Impreza zorganizowana przez pracowników socjalnych we
współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 10. Odbyła się w
Dziennym Domu Pomocy Społecznej – uczniowie SP Nr 10
przygotowali występ dla podopiecznych Domu, ponadto
zwiedziły placówkę, obejrzały wyroby artystyczne wykonane
przez mieszkańców Domu i otrzymały drobne upominki.

Majówka

„W krainie Kubusia
Puchatka”

DOPS 4

25 maj

9 czerwiec

Mikołajki

8 grudzień

Spotkanie przy
Choince

20 grudzień

Wycieczka była wspólną inicjatywą pracowników socjalnych
ZPS Śródmieście oraz grupy samopomocowej Walentynki.
Seniorzy udali się do kapliczki przy Źródle Marii w dzielnicy
Wielki Kack. W wycieczce wzięli równieŜ udział dwaj
pracownicy socjalni.
Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności
Zabawa zorganizowana przez pracowników socjalnych we
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodzin
„Otwarte Drzwi” dla 24 dzieci w wieku 2 – 7 lat z dzielnicy
Witomino
i
Chwarzno.
Odbyła
się
w
świetlicy
socjoterapeutycznej „Pod Słońcem”. Ze środków uzyskanych
od sponsora wręczono dzieciom paczki ze słodyczami i
zabawkami
Zabawa zorganizowana prze pracowników socjalnych we
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodzin
„Otwarte Drzwi” dla 40 dzieci z dzielnicy Śródmieście. Odbyła
się w świetlicy socjoterapeutycznej „Pod Słońcem”. Ze środków
uzyskanych od sponsora przygotowano dla dzieci poczęstunek
i paczki ze słodyczami i zabawkami.

3) Czerwiec Aktywnych Społeczności
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił w bieŜącym roku po raz drugi do
ogólnopolskiej społeczno - edukacyjnej akcji promującej obywatelskie działania na rzecz
rozwoju społeczności lokalnych inicjowanej przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnych CAL w Warszawie. Do końca maja zgłaszano lokalne akcje społeczne, które miały się
odbyć w miesiącu czerwcu. W ramach tego przedsięwzięcia pracownicy socjalni zorganizowali
następujące akcje:
• Dzień Dziecka (1 czerwiec) – zabawa dla 30 dzieci z rodzin objętych pomocą DOPS nr 1 oraz
dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej „Koniczynka” działającej pod
patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”. Zabawę
zorganizowano we współpracy pracowników socjalnych ZPS Wzgórze Św. Maksymiliana i
Stowarzyszenia. W trakcie zabawy odbyły się konkursy z nagrodami, występ dzieci z Ogniska
Muzycznego oraz poczęstunek w postaci ciast, słodyczy i napojów. Pracownicy socjalni takŜe
aktywnie uczestniczyli w zabawie oraz pozyskali od sponsorów zabawki, które stanowiły
nagrody w konkursach i artykuły spoŜywcze na poczęstunek.
• Festyn „Gdynia – moje bezpieczne miasto” (13 czerwiec) – impreza juŜ po raz kolejny
została zorganizowana w wyniku współpracy ZPS Orłowo (DOPS nr 1) oraz
wolontarystycznego Klubu 8 Wspaniałych. Festyn odbył się na terenie Zespołu Szkół
Administarcyjno – Ekonomicznych. W zabawie wzięło udział 100 dzieci. Odbyły się: pokazy
ratownictwa medycznego, prezentacja wozu straŜackiego, pokaz pojazdów motorowych,
występ dzieci z Ogniska Muzycznego oraz zabawy i konkursy z nagrodami. Dzieci otrzymały
poczęstunek. Zabawki i artykuły spoŜywcze pracownicy socjalni pozyskali od sponsorów.
• „Festyn Morski” (21 czerwiec) - zorganizowany przez I Akademickie LO im. ZasłuŜonych
Ludzi Morza z okazji święta patronów szkoły. Partnerem w organizacji imprezy był ZPS
Orłowo (DOPS nr 1). Pracownicy socjalni rozpropagowali informacje o imprezie, przekazali
zaproszenia członkom klubów seniora z terenu całej Gdyni oraz rodzinom objętym pomocą
Ośrodka.
• „Noc Świętojańska seniorów” (23 czerwiec) – zabawa odbyła się na terenie Dziennego
Domu Pomocy Społecznej a uczestniczyło w niej 100 seniorów: z Klubu Seniora z Dąbrowy,
Klubu Seniora "Iskierka" z Karwin i pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Realizatorami byli: kierownik DOPS Nr 1, pracownicy socjalni z ZPS Dąbrowa oraz kierownik i
pracownicy DDPS. Impreza miała charakter integracyjny, była połączona ze wspólnym
grillowaniem, tańcami, śpiewem i konkursami związanymi z tradycją Nocy Świętojańskiej.
• Wycieczka do Opery Bałtyckiej (1 czerwiec) – zorganizowana dla 18 dzieci z rodzin
objętych pomocą DOPS nr 2 – z ObłuŜa i Pogórza. Wycieczkę zorganizowali, poprowadzili i
sponsorów pozyskali pracownicy socjalni ZPS przy ul.Unruga. Dzieci uczestniczyły w
spektaklu a takŜe zapoznały się z kulisami teatru. Bilety na spektakl częściowo sfinansowało
kierownictwo Opery. Przejazd pokrył sponsor.

•

•

•

•

•

•

Spotkanie z okazji Dnia Matki i Dziecka (5 czerwiec) – spotkanie zorganizowane dla 17
matek i 23 dzieci z rejonu działania ZPS przy ul. Bosmańskiej i ZPS przy ul. Sucharskiego
(DOPS nr 2). Impreza odbyła się w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 33. Pracownicy socjalni
przygotowali imprezę, zaprosili uczestników, pozyskali sponsorów. Dzieci otrzymały upominki i
paczki ze słodyczami, maskotkami, zabawkami, przyborami szkolnymi. Ponadto dzięki
pomocy sponsorów zapewniono uczestnikom poczęstunek w postaci pizzy, słodyczy i napoi.
Wycieczka do Malborka (10 czerwiec) – zorganizowana przez pracowników socjalnych
DOPS nr 2 dla 24 dzieci z rejonu Pogórza i ObłuŜa. Dzieci zwiedziły zamek krzyŜacki.
Pracownicy socjalni w całości zorganizowali wycieczkę, jako opiekunowie dzieci wzięli w niej
udział oraz pozyskali sponsorów, którzy zapewnili napoje chłodzące i lody dla dzieci.
„Tryptyk Leśny – trzy kolory” (23 maj, 14 czerwiec i 17 październik) – w ramach Czerwca
Aktywnych Społeczności pracownicy socjalni DOPS nr 3 oraz pracownicy Klubu Seniora
działającego przy Centrum Pomocowym Caritas im. Ojca Pio zorganizowali dla członków
Klubu trzy wycieczki. W pierwszym półroczu odbyły się dwie z planowanych wycieczek.
Wzięło w nich udział odpowiednio 10 i 11 seniorów. Podczas pierwszej wycieczki uczestnicy
zwiedzili Sanktuarium Matki Boskiej Matemblewskiej, Kuźnię Wodną i Park Oliwski. Podczas
drugiej wycieczki seniorzy pokonali trasę biegnącą południową częścią Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego. W drugim półroczu odbyła się trzecia z zaplanowanych wycieczek, w której
udział wzięło 11 seniorów. Uczestnicy zwiedzili Kalwarię Wejherowską i Trójmiejski Park
Krajobrazowy. Pracownicy socjalni uczestniczyli w wycieczkach i nadzorowali ich przebieg.
Zwiedzanie Ŝaglowca „Dar Pomorza” (2 czerwiec) – wycieczka zorganizowana przez
pracowników socjalnych DOPS nr 3 we współpracy z firmą Informacja Turystyczna „Magia
Kaszub”. Udział w niej wzięło 30 dzieci z terenu działania DOPS 2, 3 i 4. Dzieci otrzymały
drobne upominki od współorganizatora oraz upominki pozyskane przez pracowników
socjalnych od sponsorów.
Festyn „Bezpieczne wakacje” (9 czerwiec) – festyn został zorganizowany z inicjatywy
pracowników socjalnych DOPS nr 3, którzy zaprosili do współpracy instytucje i organizacje
lokalne: Zespół Szkół Nr 9, Komendę Miejską Policji w Gdyni, Komisariat Policji w Gdyni
Chyloni, StraŜ Miejską, Informację Turystyczną „Magia Kaszub”. Honorowy patronat nad
imprezą objął Prezydent Miasta Gdyni. Festyn odbył się na terenie Zespołu Szkół Nr 9 a w
jego programie znalazły się m.in.: tańce i zabawy integracyjne, występ grupy sportowej
„Błękitna fala”, konkursy z zakresu przepisów ruchu drogowego, występ zespołu „Maczki”,
przedstawienie bajki zaprezentowane przez podopiecznych Dziennego Domu Pobytu, pokazy
sztuk walki i samoobrony, przedstawienie „Odprawy posłów greckich” w wykonaniu Teatru
Otwartego ze Środowiskowego Domu Samopomocy, pokaz ratownictwa medycznego, występ
zespołu taneczno-muzycznego „Wesołe nutki’, pokaz sprzętu gaśniczego i wozu straŜackiego,
pokaz psów-rehabilitantów oraz ognisko i pieczenie kiełbasek. Pracownicy socjalni
zorganizowali równieŜ kiermasz prac artystycznych wykonanych przez członków Klubu
Seniora, podopiecznych Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej,
Dziennego Domu Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Rodzin
Zastępczych i Adopcyjnych „Trap”. Ponadto na potrzeby festynu pracownicy socjalni pozyskali
od sponsorów słodycze, zabawki, maskotki, kaski rowerowe, kiełbaski oraz drewno na
ognisko.
„W krainie Kubusia Puchatka” (9 czerwiec) – organizatorami zabawy z okazji Dnia Dziecka
byli pracownicy socjalni ZPS Witomino, Śródmieście i Działki Leśne (DOPS nr 4).
Uczestniczyło w niej 65 dzieci z dzielnic Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,
Witomino-Radiostacja, Witomino-Leśniczówka, Chwarzno. Zabawę, która odbyła w siedzibie
Przedszkola Samorządowego nr 7, poprowadził wodzirej. Pracownicy socjalni przygotowali
dla dzieci atrakcje w postaci konkursów, konkurencji z nagrodami oraz paczek z zabawkami.
Impreza mogła być zorganizowana dzięki wsparciu Rad Dzielnic, które przekazały środki
finansowe na zakup artykułów do paczek, uczestniczkom Grupy Samopomocowej
„Walentynki”, które przygotowały maskotki, wręczone dzieciom za udział w konkursach oraz
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 7, która udostępniła lokal.

G. Wolontariat w MOPS
Jednym z działań realizowanych w MOPS w Gdyni, mających na celu usystematyzowanie, ale
teŜ zintensyfikowanie aktywności społecznej, jest funkcjonowanie systemu wolontariatu.

Wszyscy wolontariusze MOPS przechodzą szkolenie, w trakcie którego przekazywane są
informacje dotyczące idei wolontariatu, zasad i zakresu prac wolontarystycznych, zasad kodeksu
etycznego oraz szkolenie w zakresie BHP.
Pracownicy socjalni na bieŜąco zgłaszają zapotrzebowanie na wsparcie wolontarystyczne dla
swoich klientów koordynatorowi ds. wolontariatu MOPS. Koordynator wyszukuje z bazy danych
dotyczących wolontariuszy, osoby, które wyraziły gotowość pomocy wolontarystycznej w tym
konkretnym zakresie. W pierwszym spotkaniu wprowadzającym wolontariusza w środowisko pracy
uczestniczy, poza koordynatorem MOPS, równieŜ pracownik socjalny prowadzący dane środowisko.
Pracownik socjalny na bieŜąco monitoruje wolontariat i wraz z koordynatorem ds. wolontariatu MOPS
wspiera wolontariusza oraz udziela pomocy w sytuacjach tego wymagających.
W 2006 roku współpracowano ogółem z 68 wolontariuszami - w tym z 33 wolontariuszami
poniŜej 16 roku Ŝycia, którzy współpracowali pod nadzorem pedagoga szkolnego. W okresie
sprawozdawczym przeprowadzono 30 szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy i podpisano łącznie
35 porozumień.
•

Do zadań realizowanych przy współudziale wolontariuszy w roku 2006 naleŜały:
w rejonie Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1:
Wolontariusze współpracujący z MOPS:
− „Pogotowie Serc” –– pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym świadczona przez 11
uczniów Gimnazjum Nr 10 z Klubu Wolontariusza. W okresie sprawozdawczym wolontariusze
odwiedzali 9 środowisk;
− 2 wolontariuszy świadczyło wsparcie dla dorosłych osób niepełnosprawnych;
− 1 wolontariusz wspierał rodzinę, w której występował problem przemocy domowej (w
środowisku uruchomiono pilotaŜowy projekt dotyczący przekazywania właściwych wzorców
społecznych dzieciom);
− 4 wolontariuszy świadczyło pomoc dzieciom z problemami w nauce;
− 8 wolontariuszy wspomagało prowadzenie zajęć w Przedszkolu Samorządowym Nr 44 w
ramach projektu „Dni Otwarte dla Dzieci z Dzielnicy”;
Inni wolontariusze:
− Wolontariuszki – harcerki ZHP i uczennice VI LO wsparły przeprowadzenie imprezy
Karnawałowej „Spotkanie z Mikołajem” dnia 28 stycznia;
− Wolontariusze z Klubu 8 Wspaniałych, działającego przy ZS Administracyjno-Ekonomicznych
wsparli przeprowadzenie Balu Karnawałowego dnia 27 stycznia.

•

w rejonie Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2:
− Starszy Brat, Starsza Siostra – pomoc świadczyło 2 wolontariuszy dla dzieci z problemami w
nauce;
− 1 wolontariusz wspierał osobę niepełnosprawną;
− 3 wolontariuszy wspomagało prowadzenie zajęć w Przedszkolu Samorządowym Nr 29 w
ramach projektu „Dni Otwarte dla Dzieci z Dzielnicy”;

•

w rejonie Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3:
− 1 wolontariusz pomagał w nauce dziecku ze szkoły podstawowej.
− 2 wolontariuszy wspomagało prowadzenie zajęć w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 w
ramach projektu „Dni Otwarte dla Dzieci z Dzielnicy”;
− 1 wolontariusz świadczył pomoc w nauce dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.
Inni wolontariusze:
− Wolontariusze – harcerze z Zespołu Szkół Nr 9 wspomagali festyn „Bezpieczne Wakacje”,
który odbył się 10 czerwca.

•

w rejonie Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4:
− Punkt Informacji Obywatelskiej w Bibliotece Akademickiej, ul. Warszawska – 2 wolontariuszy
prowadziło dyŜury dla mieszkańców;
− 14 wolontariuszy wspomagało prowadzenie zajęć w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w
ramach projektu „Dni Otwarte dla Dzieci z Dzielnicy”;
− 2 wolontariuszy wspierało dorosłe osoby niepełnosprawne;
− 1 wolontariusz świadczył pomoc dziecku niepełnosprawnemu;
− 1 wolontariusz wspierał osobę dorosłą w nauce czytania i pisania.

•

w Środowiskowym Domu Samopomocy
− 2 wolontariuszy wspomagało prowadzenie terapii zajęciowej.

•

w Ośrodku Opiekuńczym dla Osób Przewlekle Chorych
− 3 wolontariuszy świadczyło pomoc w opiece nad osobami przebywającymi w placówce

•

w Całodobowym Ośrodku Socjalizacyjnym
− 4 wolontariuszy świadczyło pomoc w opiece i zabawach z dziećmi przebywającymi w
placówce

•

w Zespole Opiekuńczym
− 2 wolontariuszy udzielało pomocy w prowadzeniu terapii zajęciowej, w pracy z dziećmi oraz w
przygotowaniu informatora dotyczącego placówki

