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I

WPROWADZENIE

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadaniem jest
umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w
stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości. Świadczenia pienięŜne
przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod warunkiem spełnienia jednocześnie dwóch
kryteriów. Po pierwsze konieczne jest występowanie jednej z okoliczności wskazującej na trudną
sytuację Ŝyciową tj. bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności, potrzeby ochrony
macierzyństwa, sieroctwa, bezdomności i innych wskazanych w ustawie o pomocy społecznej oraz po
drugie spełnienie kryterium dochodowego.
Z dniem 1 października 2006 roku nastąpiła zmiana kryterium dochodowego ustalonego dla celów
pomocy społecznej i wynosiło:
 na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł
 na kaŜdą osobę w rodzinie - 351 zł
W 2006 roku najczęściej występującą dysfunkcją było ubóstwo, z powodu którego przyznano
pomoc 3525 rodzinom. Jest ono zjawiskiem współwystępującym przy innych trudnych sytuacjach
Ŝyciowych. Inne najczęściej występujące powody udzielania świadczeń to niepełnosprawność (2753
rodzin), długotrwała lub cięŜka choroba (1825 rodzin), bezrobocie (1599 rodzin) oraz bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego (1410
rodzin).
W 2006 roku 14 osobom udzielono pomocy z powodu klęski Ŝywiołowej. Z powodu zdarzenia
losowego pomoc przyznano 1 osobie, z powodu trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy pomoc otrzymała takŜe 1 osoba, z powodu braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia
młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2 rodziny. W sytuacji kryzysowej z
pomocy skorzystało 318 rodzin.
W Tabeli 1 zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin
w poszczególnych grupach dyspanseryjnych. Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których
przyznawana była pomoc, mogły współwystępować ze sobą. Z tego względu liczby osób oraz rodzin w
poniŜszej tabeli nie sumują się.
Tabela 1. Powody przyznania pomocy w 2006 roku.

Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej

liczba osób
w rodzinach

liczba rodzin

ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
wielodzietność
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub cięŜka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego ogółem
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
przemoc w rodzinie
alkoholizm
narkomania
trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu
karnego
brak umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy
opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
zdarzenie losowe
sytuacja kryzysowa
klęska Ŝywiołowa
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3525
627
123

8280
818
523

33
1599
2753
1852
1410

213
4332
4690
3350
4470

968
259
69
435
16

3834
1695
220
805
28

100

159

2
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1

1

1
318
14

1
831
-

II

WYDATKI NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ MOPS

Tabela 2. Zestawienie wydatków MOPS w Gdyni w okresie 01.01.2006 – 31.12.2006.
Plan po
zmianach na
Nazwa
Rozdział
31.12.2006

Wykonanie na
31.12.2006

Stopień
wykonania
planu

183 700,00
461 400,00
4 024 990,00
155 595,00

183 684,00
461 400,00
3 974 192,26
155 237,84

99,99
100,00
98,74
99,77

3 842 312,00

3 626 913,84

94,39

6 209 951,00

6 024 651,87

97,02

314 100,00

314 100,00

100,00

1 820 491,00
1 381 832,00
268 143,00

1 820 174,72
1 381 589,66
259 700,28

99,98
99,98
96,85

18 662 514,00 18 201 644,47

97,53

ZADANIA WŁASNE GMINY:
85154
85202
85203
85204
85214
85219
85220
85228
85295
85395

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Rodziny zastępcze
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Ośrodki pomocy społecznej
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pozostała działalność
Pozostała działalność

Razem:
ZADANIA ZLECONE GMINY:
85203
85213
85214
85228
85278

Ośrodki wsparcia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wypłata zasiłków dla rodzin dotkniętych suszą

Razem:
ZADANIA WŁASNE POWIATU:
85201
85202
85204
85219
85220
85321

Placówki opiekuńczo -wychowawcze
Domy pomocy społecznej
Rodziny zastępcze
Ośrodki pomocy społecznej
Jednostki specjalne poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Razem:
ZADANIA ZLECONE POWIATU:
85156
85321

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Razem:
ZADANIA WŁASNE GMINY -RADY DZIELNIC:
85203
85214
85295

Ośrodki wsparcia
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Pozostała działalność

Razem:
OGÓŁEM:
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486 200,00

483 523,43

99,45

367 491,00

367 374,45

99,97

4 647 390,00

4 644 886,40

99,95

301 830,00
14 068,00

275 175,00
13 568,00

91,17
96,45

5 816 979,00

5 784 527,28

99,44

727 425,00
232 319,00
3 573 533,00
686 311,00

725 812,76
226 253,04
3 572 787,61
686 311,00

99,78
97,39
99,98
100,00

50 000,00

50 000,00

100,00

127 659,00

123 794,60

96,97

5 397 247,00

5 384 959,01

99,77

4 150,00

1 959,17

47,21

265 000,00

269.000

100,00

269 150,00

266 959,17

99,19

1 500,00

1 496,98

99,80

32 000,00

31 544,38

98,58

96 214,00

96 066,38

99,85

129 714,00
129 107,74
30 275 604,00 29 767 197,67

99,53
98,32

III

ZADANIA WŁASNE I ZLECONE GMINY I POWIATU

3.1. RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
W pierwszym półroczu 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizując zadania
własne i zlecone gminy w zakresie pomocy społecznej, udzielił pomocy 6 436 rodzinom, w tym 945
1
wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Świadczenia decyzją administracyjną przyznano 6 776 osobom
z 5 491 rodzin.
Realizując zadania własne i zlecone powiatu, pomocy udzielono ogółem 601 rodzinom, w
tym 195 wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Ze świadczeń przyznanych w trybie decyzji skorzystało
1
588 osób z 465 rodzin.
Tabela 3. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2006 roku.
liczba osób*,
którym decyzją
Wyszczególnienie
przyznano
świadczenia

Zadania gminy
Świadczenia w ramach zadań własnych
i zleconych ogółem (bez względu na rodzaj, formę,
liczbę i źródło finansowania)
w tym:
świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i
liczbę
świadczenia w ramach zadań własnych bez
względu na ich rodzaj, formę i liczbę
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem
w tym:
pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej
Zadania powiatu
Świadczenia w ramach zadań własnych
i zleconych ogółem (bez względu na rodzaj, formę,
liczbę i źródło finansowania)
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem

6 776

5 491

12 337

1 422

1 873

6 306

5 028

11 670

3 728

-

945

8 328
1 767

588

465

1032

-

601

1 272

* osoby zostały policzone raz, bez względu na rodzaj, formę i liczbę świadczeń z jakich korzystały

osoby zostały policzone raz, bez względu na rodzaj, formę i liczbę świadczeń z jakich korzystały
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liczba
osób w
rodzinach

1 438

w tym:
pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej
Ogółem – zadania gminy i zadania powiatu
Świadczenia ogółem (bez względu na rodzaj, formę,
7 364
liczbę i źródło finansowania)
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem
w tym:
pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej
-

1

liczba
rodzin

195

367

9 219

13 369

4 329

9 600

1140

2 134

3.2. ŚWIADCZENIA UDZIELONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
2

W zakresie zadań własnych przyznano świadczenia 6 306 osobom z 5 028 rodzin. W
poniŜszych tabelach wyszczególnione zostały formy pomocy, z jakich korzystali klienci
w ramach realizacji poszczególnych zadań. Ponadto zostały zamieszczone informacje dotyczące
liczby świadczeń i ogólnej kwoty wydatkowanej na poszczególne zadania.

Wypłata zasiłków
Zasiłek okresowy przysługuje osobie lub rodzinie ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, moŜliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innego
systemu zabezpieczenia społecznego. W 2006 roku w ramach zasiłku okresowego przyznano 2 166
świadczeń 617 osobom, Ŝyjącym w 617 rodzinach (1 535 osób w rodzinach). Najwięcej zasiłków
okresowych przyznano z powodu:
• bezrobocia - 353 osobom wypłacono 1251 świadczeń oraz z tytułu
• długotrwałej choroby - 187 osobom wypłacono 667 świadczeń.
Zasiłek celowy przyznaje się osobom i rodzinom na zaspokojenie niezbędnej potrzeby
bytowej - w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu Ŝywności, leków, leczenia,
opału, odzieŜy, niezbędnych przedmiotów uŜytku domowego, a takŜe kosztów pogrzebu.
W 2006 roku z tej formy pomocy skorzystało 4 940 osób. Zasiłki celowe w formie posiłku przyznano
1 835 osobom, w tym 1 562 dzieciom. Pogrzeb sprawiono 43 samotnym osobom. Z wyjazdów
kolonijnych skorzystało 602 dzieci. Pomocy w formie schronienia udzielono 315 osobom.
Wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie zasiłków okresowych i celowych wyniosły
w 2006r.: ze środków własnych ogółem 6 715 331 zł oraz 336 716 zł z dotacji celowej na zasiłki
okresowe.
Tabela 4. Zadania własne gminy - pomoc w formie zasiłków w 2006r.
liczba osób,
liczba
którym
Forma pomocy
przyznano
świadczeń
świadczenia

Zasiłki okresowe - ogółem
w tym przyznano z powodu:
bezrobocia
długotrwałej choroby
niepełnosprawności
moŜliwości utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia
społecznego
Zasiłki celowe i w naturze - ogółem
w tym:
zasiłki specjalne celowe
Posiłek – ogółem
w tym:
dzieci i młodzieŜ w okresie nauki
szkolnej
Ubranie, odzieŜ
Schronienie
Pogrzeb
Wydatki

2

liczba
rodzin

liczba osób
w
rodzinach

617

2 166

617

1 535

353
187
32

1251
667
100

353
187
32

845
467
55

62

147

62

196

4 940

-

3 850

9 203

1 156

2 074

1 105

2 658

1 835

252 153

1 169

4 162

1 562

191 574

925

3 869

781
546
49 503
245
43
43
6 715 331 zł

1 397
315
47

548
315
43

osoby zostały policzone raz, bez względu na rodzaj, formę i liczbę świadczeń, z jakich skorzystały
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Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2006 w sprawie realizacji
programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania" oraz wytycznymi Departamentu
Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej rzeczywista liczba osób
objętych Programem wyniosła w 2006r. 8 101 osób. Na realizację Programu wydatkowano ze
środków dotacji 1 299 800 zł.
Szczegółowych danych dotyczących realizacji Programu w 2006r. dostarcza tabela numer 5.
W trybie decyzji pomocą w zakresie doŜywiania objęto 5 436 osób, w tym:
• w formie posiłku - 1 835 osoby – w tym 905 ze środków własnych i 930 z dotacji,
• w formie zasiłku celowego z dotacji – 2 835 osób.
Tabela 5. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w 2006r.

Wyszczególnienie

dzieci od 0-7 lat
dzieci ze szkoły podstawowej
dzieci z gimnazjum
dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych
osoby wymienione w art. 7 ust.
(samotne, w podeszłym wieku, chore)
Ogółem

osoby korzystające w formie
posiłku
w tym
liczba osób
finansowane
ogółem
z dotacji

osoby korzystające w
formie zasiłku
liczba osób z decyzją

11
1055
454
42

11
618
270
31

566
309

273

-

1960

1 835

930

2 835

Organizacja prac społecznie uŜytecznych
Program prac społecznie uŜytecznych został w Gdyni uruchomiony w marcu 2006r. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jego koordynatorem na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta
3
Gdyni Nr 12953/06/IV/R z dnia 28.02.2006r . Prace społecznie uŜyteczne skierowane są do osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Program ma na celu
aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i
być etapem na drodze do usamodzielnienia i uniezaleŜnienia od systemu pomocy społecznej.
W 2006r. w programie uczestniczyło 51 osób, które do dnia 31.12.2006r. wypracowały łącznie
10 603,5 godzin. Prace realizowane były w 20 instytucjach, do których naleŜały: jednostki
organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki wsparcia, Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej),
szkoły, przedszkola, biblioteki i organizacje pozarządowe. Osoby zatrudnione wykonywały prace
porządkowe, gospodarcze i proste prace biurowe. KaŜdy podmiot, w którym prace były organizowane
indywidualnie określał ich dokładny charakter.
Do końca grudnia 2006 r. 10 osób podjęło zatrudnienie zawierając umowę o pracę.
Na organizację prac społecznie uŜytecznych wydatkowano w okresie sprawozdawczym
70 758 zł.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb Ŝyciowych, mogą być przyznane usługi
opiekuńcze świadczone w środowisku oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2006r. w formie
usług opiekuńczych udzielono pomocy ogółem 702 osobom Ŝyjącym w 699 rodzinach. W sumie
udzielono 258 343 świadczeń.
Pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku udzielono 702 osobom, na rzecz
których zrealizowano 258 343 świadczeń. Usługi były wykonywane przez Fundację Niesiemy Pomoc,
której zlecono realizację zadania w latach 2005 – 2006 w drodze konkursu przeprowadzonego w
grudniu 2004 roku. Wydatki na te usługi wyniosły w 2006r. 1 684 396,36 zł.
3

Zarządzenie w sprawie: udzielenia upowaŜnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do
koordynowania w imieniu gminy działań związanych z organizowaniem prac społecznie uŜytecznych na terenie gminy Gdynia.
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji świadczone były przez
rehabilitantów MOPS w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w formie kinezyterapii, masaŜu
i ćwiczeń ruchowych. W 2006r. usługami tymi objęto 129 osób, na rzecz których wykonano 2 152
godziny rehabilitacyjne. Wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły w 2006 roku
135 779 zł.
Tabela 6. Usługi opiekuńcze świadczone w 2006r.
liczba osób, którym
przyznano
Forma pomocy
świadczenia

usługi opiekuńcze – ogółem
w tym:
usługi opiekuńcze w
środowisku realizowane przez
Fundację Niesiemy Pomoc
specjalistyczne usługi
opiekuńcze w zakresie
rehabilitacji (usługi przy MOPS)
Wydatki ogółem

liczba rodzin

liczba świadczeń

831

827

368 805

702

699

258 343

129

128

110 462

1 820 174,72 zł

3.3. ŚWIADCZENIA UDZIELONE W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
4

W zakresie zadań zleconych gminie w 2006 r. przyznano świadczenia 1 438 osobom z 1 422
rodzin.

Zasiłek stały
Do zadań zleconych realizowanych przez gminę naleŜy przyznawanie i wypłacanie zasiłku
stałego. Przysługuje on osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku,
niepełnosprawności, jeŜeli jednocześnie jej dochód jest niŜszy od wyznaczonego ustawą kryterium
dochodowego (patrz str. 5). W 2006 roku przyznano 13 531 świadczeń 1 384 osobom, które Ŝyły w
1 369 rodzinach, w tym przyznano 11 193 świadczeń 1 142 osobom samotnie gospodarującym.
Wydatki poniesione na te zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 644 886,40 zł.
W 2006 roku 14 osób skorzystało z pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzeniu
skutków suszy. Łączna kwota świadczeń wyniosła 13 568 zł.
Tabela 7. Świadczenia w formie zasiłku stałego udzielane w 2006r.

Wyszczególnienie
Zasiłki stałe ogółem
w tym dla osoby:
samotnie gospodarującej
pozostającej w rodzinie
Wydatki

liczba osób, którym
decyzją przyznano
świadczenia

liczba
świadczeń

liczba rodzin

liczba osób
w rodzinie

1 384

13 531

1 369

1 797

1 142
238

1 142
670

1 142
253

11 193
2 338
4 644 886, 40 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Od maja 2004 roku składki są opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy
społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz na
podobnych warunkach za osoby bezdomne uczestniczące w programie wychodzenia z bezdomności.

4

Osoby zostały policzone raz, bez względu na rodzaj, formę i liczbę świadczeń, z jakich skorzystały.
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Tabela 8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2006r.

Wyszczególnienie

Liczba osób, za których
opłacana jest składka

liczba naleŜnych
składek

1 143

11 668

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wydatki

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
z zaburzeniami psychicznymi

367 374 zł

w

miejscu

zamieszkania

dla

osób

W 2006 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na rzecz
osób z zaburzeniami psychicznymi lub z chorobą Alzheimera realizował Pomorski Zarząd Okręgowy
PCK, z którym umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego konkursu w 2004 roku. W
bieŜącym okresie sprawozdawczym skorzystało z tej formy pomocy narastająco 57 osób, na rzecz
których wykonano 27 175,5 godzin usługowych. Na to zadanie wydatkowano 275 175 zł.

3.4. ŚWIADCZENIA UDZIELONE W RAMACH ZADAŃ POWIATU
W ramach realizacji zadań powiatu pomocy w formie świadczeń przyznanych decyzją administracyjną
5
udzielono 588 osobom z 465 rodzin. W okresie sprawozdawczym nie było zapotrzebowania na
świadczenia dla repatriantów.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze
1) Usamodzielnienia osób z róŜnego typu placówek - Do zadań z zakresu pomocy społecznej
realizowanych przez powiat naleŜy przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie, pokrywanie
wydatków związanych z kontynuowaniem nauki, uzyskaniem odpowiednich warunków
mieszkaniowych oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom opuszczającym
niektóre typy placówek opiekuńczo - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze. Dane
dotyczące świadczeń udzielonych w 2006 roku zawiera poniŜsza tabela.
Tabela 9. Świadczenia udzielone w ramach realizacji zadań związanych ze wsparciem osób usamodzielnianych
z róŜnego typu placówek opiekuńczo – wychowawczych w okresie I – XII 2006r.
liczba
liczba
Forma pomocy
wydatki
świadczenio
świadczeń
-biorców
Uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych
w tym osoby z
placówek opiekuńczo-wychowawczych
młodzieŜowego ośrodka wychowawczego
zakładów poprawczych

13

99

20 371

11
1
1

82
12
5

16 648
2 700
1 023

Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki
w tym osoby z
placówek opiekuńczo-wychowawczych
młodzieŜowych ośrodków wychowawczych
zakładów poprawczych
specj. ośrodków szkolno-wychowawczych

48

377

181 611

32
9
5
2

257
6
70
44

123 283
2 964
34 174
21 190

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
w tym osoby z
placówek opiekuńczo-wychowawczych
młodzieŜowych ośrodków wychowawczych
specj. ośrodków szkolno-wychowawczych

13

13

62 616

9
2
2

9
2
2

43 086
9 804
9 726

5

Osoby zostały policzone raz, bez względu na rodzaj, formę i liczbę świadczeń z jakich korzystały.
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2) Dotacje przekazane na podstawie porozumień – Miasto Gdynia w okresie sprawozdawczym
realizowało 5 porozumień zawartych z 5 powiatami, na terenie których przebywało 5 dzieci
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na ten cel wydatkowano 71 742,66 zł.

Rodziny zastępcze
1) Świadczenia pienięŜne związane ze wsparciem rodzin zastępczych - Zadaniem powiatu jest
udzielanie pomocy pienięŜnej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych, przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie,
na pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki, na uzyskanie odpowiednich
warunków mieszkaniowych oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom
opuszczającym rodziny zastępcze. Dane dotyczące udzielonych świadczeń prezentuje Tabela 10.
Tabela 10. Świadczenia udzielone w ramach realizacji poszczególnych zadań związanych ze wsparciem
finansowym rodzin zastępczych w okresie I – XII 2006r.
liczba
liczba
Forma pomocy
świadczenioliczba rodzin
świadczeń
biorców

1 954

369

Udzielanie pomocy pienięŜnej dla dziecka
w tym:
dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych
dzieci w rodzinach zastępczych niespokrewnionych
dzieci w specjalistycznych rodzinach zastępczych
dzieci objęte opieką w rodzinach pełniących funkcje
pogotowia opiekuńczego

316
43
1
9

269

3 353
493
12
53

251
43
1
2

Jednorazowa pomoc pienięŜna na wydatki związane z
przyjęciem dziecka
Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki

63

63

44

119

1007

111

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

18

18

18

Uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych

13

96

13

Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie

-Wydatki

-3 572 787,61 zł

--

2) Pogotowie rodzinne – w 2006 roku funkcjonowały na terenie Gdyni 2 zawodowe rodziny
zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego, które zapewniały opiekę i wychowanie 14
dzieciom. Szczegółowe informacje w zakresie liczby rodzin i wydatków poniesionych na
wynagrodzenie dla osób za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego zawiera poniŜsza tabela.
Tabela 11. Wynagrodzenie za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego w 2006r.
liczba
liczba
liczba
Forma pomocy
świadczenioświadczeń rodzin
biorców

Wynagrodzenie dla osób za pełnienie zadań
pogotowia rodzinnego (wraz ze składkami na
ubezpieczenie emerytalno – rentowe i fundusz
pracy)

*2 rodziny
pełniły funkcję
pogotowia

24

2

wydatki

62 382,19 zł

3) Rodziny zastępcze sprawujące opiekę nad dziećmi z Gdyni w innych powiatach.
W 2006r. realizowano:
• 16 porozumień zawartych z 10 powiatami. W 16 rodzinach zastępczych na terenie tych
powiatów sprawowano opiekę nad 17 dzieci z terenu Gdyni. Na te rodziny wydatkowano
153 240,96 zł.
• 8 porozumień z 4 powiatami, na terenie których sprawowano opiekę nad 8 dzieci z terenu
Gdyni w 8 specjalistycznych rodzinach zastępczych, w tym:
− na 8 specjalistycznych rodzin zastępczych dla niedostosowanych społecznie –
wydatkowano 61 677,10 zł , w tym
− na 1 specjalistyczną rodzinę zastępczą sprawującą opiekę nad 2 dzieci
niepełnosprawnych wydatkowano 16 402,58 zł
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− na 1 wielodzietną rodz. zastępczą sprawującą opiekę nad 5 dzieci wydatkowano 38 896 zł
Ogółem na zapewnienie opieki i wychowania dla 32 dzieci z Gdyni w 25 rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów wydatkowano 270 216,64 zł
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PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA GMINY

IV

4.1. DZIELNICOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - POMOC ŚRODOWISKOWA
4.1.1. Wsparcie udzielane dzieciom
1) DoŜywianie dzieci.
DoŜywianie dzieci odbywało się w ramach zadań własnych gminy oraz Wieloletniego Programu
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. Pracownicy socjalni we współpracy z pedagogami
szkolnymi i pedagogami DOPS kwalifikowali uczniów do tej formy pomocy. Część dzieci otrzymała
pomoc w postaci posiłku w szkole (1 562 dzieci) a część w postaci zasiłku na posiłek (875 dzieci).
Ponadto 39 dzieci z DOPS nr 1 i 77 dzieci z DOPS nr 3 otrzymało wsparcie w postaci doŜywiania
w szkole dzięki pomocy Caritasu, Rad Dzielnic, parafii i sponsorów indywidualnych.
Ogółem w 2006r. z pomocy w formie doŜywiania skorzystało ogółem 2 437 dzieci (dzieci do lat 7,
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Szczegółowe dane w tym
zakresie przedstawia poniŜsza tabela (patrz równieŜ tabela 5, str.9).
Tabela 12. Liczba dzieci objętych doŜywianiem w 2006r. z podziałem na DOPS i ZdsB.

Wyszczególnienie

DOPS 1

DOPS 2

DOPS 3

DOPS 4

ZdsB

Ogółem

Liczba dzieci, które
skorzystały z posiłku

497

382

387

290

6

1 562

Liczba dzieci, którym
przyznano zasiłek
celowy na doŜywianie

224

195

167

216

73

875

146
78

136
59

112
55

138
78

34
39

566
309

425

348

424

272

40

2 437

W tym:
dzieci 0 – 7 lat
młodzieŜ
ponadgimnazjalna

Ogółem

2) Wyprawki szkolne.
Pracownicy socjalni dla potrzeb gdyńskich szkół rozeznawali środowiska i przygotowywali listy
dzieci, które kwalifikują się do pomocy w ramach realizacji Rządowego Programu
„Wyrównywanie Warunków Startu Szkolnego dla Uczniów kl. I” i rozpoczynają naukę w roku
szkolnym 2006/2007. Do tej formy wsparcia zgłoszono 191 dzieci. Ponadto pracownicy DOPS 1
wytypowali 40 dzieci do wyprawek zakupionych ze środków Rady Dzielnicy Karwiny i 80 dzieci do
wyprawek zakupionych ze środków Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana a pracownicy
DOPS 3 wytypowali 70 dzieci do wyprawek zakupionych ze środków Rady Dzielnicy Cisowa.
Ogółem wyprawki szkolne otrzymało 381 dzieci.
Tabela 13. Liczba wyprawek szkolnych w roku 2006r. z podziałem na DOPS-y i ZdsB.

Wyszczególnienie
Wyprawki szkolne w ramach
Rządowego Programu Wyrównywania
Warunków Startu Szkolnego
Wyprawki przygotowane we
współpracy z Radami Dzielnic
Ogółem

DOPS 1 DOPS 2 DOPS 3 DOPS 4

ZdsB

Ogółem

58

37

49

41

6

191

120

-

70

-

-

190

178

37

119

41

6

381
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3) Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego.
W 2006 roku z wypoczynku zimowego organizowanego przez organizacje pozarządowe i szkoły a
6
współfinansowanego przez MOPS i Rady Dzielnic skorzystało 87 dzieci. Pracownicy socjalni
przeprowadzali wywiady środowiskowe, kwalifikowali dzieci do skorzystania z zimowisk i
przygotowywali listy wypłat.
Zadaniem pracowników socjalnych była teŜ rekrutacja dzieci na wypoczynek letni. Inicjatywa
finansowana była ze środków budŜetu gminy, Kuratorium Oświaty, sponsorów i organizacji
7
pozarządowych . W okresie 2006r. z wypoczynku letniego skorzystało łącznie 602 dzieci,
Z budŜetu MOPS na organizację wypoczynku letniego wydatkowano ogółem 179 999,74 zł, z
czego na kolonie dla dzieci przeznaczono 117 520 zł, a na obozy dla dzieci starszych i młodzieŜy
62 479,74 zł.
Tabela 14. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego w 2006 roku.

DOPS

DOPS 1
DOPS 2
DOPS 3
DOPS 4
ZdsB
ogółem

Wypoczynek zimowy
Liczba dzieci, które
skorzystały z
wypoczynku zimowego

32*
17
38
87

Wypoczynek letni
Liczba dzieci, które
Liczba dzieci, które
skorzystały z
skorzystały z
wypoczynku letniego
wypoczynku letniego
finansowanego w
współfinansowanego
całości przez MOPS
przez MOPS
84
103
82
44
85
64
70
51
19
340
262
602

*w tym 11 dzieci uczestniczyło w półzimowiskach zorganizowanych przez szkoły.

4.1.2. Organizowanie pomocy rzeczowej
8

Wszystkie Ośrodki pozyskiwały sponsorów i darczyńców , pośredniczyły w przekazywaniu
pomocy rzeczowej osobom najbardziej potrzebującym oraz kierowały do organizacji świadczących
taką pomoc. Organizowano pomoc rzeczową zgodnie z potrzebami klienta, przede wszystkim:
• pośredniczono przy przekazywaniu wózków dziecięcych, łóŜeczek, pieluszek jednorazowych;
• gromadzono i wydawano odzieŜ, obuwie, bieliznę pościelową, środki czystości;
• zbierano i przekazywano ksiąŜki, podręczniki, zabawki dla dzieci;
• pośredniczono w przekazywaniu mebli i sprzętu gospodarstwa domowego;
• pozyskiwano i przekazywano Ŝywność, przygotowywano i przekazywano paczki Ŝywnościowe
oraz kierowano na posiłki.
Przy organizowaniu i wydawaniu pomocy rzeczowej pracownicy kierowali po pomoc rzeczową przede
wszystkim do:
• Gaudium Vitae
• Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

6

Organizacja i /lub dofinansowanie wypoczynku zimowego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ognisko Wychowawcze, Szkoła
Podst. Nr 16, Szkoła Podst. Nr 23, Szkoła Podst. Nr 37, Zespół Szkół Nr 9 i Zespół Szkół Nr 14, Uczniowski Klub Sportowy przy
Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 42, RD Śródmieście.
7
Organizacja i /lub dofinansowanie wypoczynku letniego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Gdyńskie Stowarzyszenie
Integracyjne „Promyk”, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy VITAVA, Stowarzyszenie
„Razem”, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Otwarte Drzwi”, Uczniowski Klub Sportowy „Galeon”, Uczniowski Klub
Sportowy „OPTY”, Uczniowski Klub Sportowy „Conrad”, Uczniowski Klub Sportowy przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr
42, Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Nr 9, Zespół Szkół Nr 14, Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 10,
Stowarzyszenie Gimnastyczno-Artystyczne, Parafia MB RóŜańcowej
8

m. in. Fundacja Pan Władek, Fundacja Dobroczynności Atlas, Fundacja POLSAT, Wydział Gospodarki Komunalnej UM,
Chrześcijańskie Centrum „Nowa Fala”, Gdyńskie Stowarzyszenie „Promyk”, Teatr Miejski w Gdyni, Piekarnia- Cukiernia Jacek
Lewandowski w Rumi, Piekarnia Piotr Gotowała, PPHU Elbo Sławomir Dobryłko, Sklep SpoŜywczy Aleksandra, Cukiernia p.
Choro, p. Zakrzewscy, Renault Zdunek, Sklep „U Joli,”, „Biedronka”, Zakład Wędliniarski Kummer, Hurtownia artykułów
papierniczych KAS, Magia Kaszub, Komenda Miejska Policji, firma samochodowa p. Dobruckiego, sklepikarze z Targowiska
ObłuŜe Leśne i Pogórze.
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Pomoc świadczona była teŜ w formie paczek, które wręczano dzieciom podczas
organizowanych dla nich imprez okolicznościowych: Bale Karnawałowe, Święta Wielkanocne i Dzień
Dziecka. Paczki przygotowywane były z rzeczy pozyskanych od prywatnych sponsorów, fundacji, z
darów przekazanych przez kościół (głównie Ŝywność, zabawki, słodycze). Ponadto upominki
wręczano w czasie imprez okolicznościowych w formie nagród w konkursach: róŜnego rodzaju
zabawki, artykuły papiernicze i drobny sprzęt sportowy pozyskane od darczyńców. Pozyskano równieŜ
sponsorów, którzy zabezpieczyli poczęstunek na wycieczkach i imprezach okolicznościowych (m.in.
soczki, ciastka, torty, lody, pizze, kiełbaski na grilla). Oprócz tego przed Świętami Wielkanocnymi i
BoŜonarodzeniowymi rodziny były obdarowywane paczkami Ŝywnościowymi przygotowanymi ze
środków Rad Dzielnic.
Tabela 15. Rodzaj i liczba pozyskanej od sponsorów prywatnych, instytucji, Rad Dzielnic pomocy rzeczowej dla
klientów poszczególnych ośrodków w 2006r.

DOPS Nr 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

śywność z Fundacji „Pan Władek” – 480 rodzin
OdzieŜ od prywatnych sponsorów i sklepu „Tani ciuszek” – 100 rodzin
Bilety do kina Silver Screen i Teatru Miejskiego– łącznie 185 biletów
Upominki z okazji festynu „Gdynia, moje bezpieczne miasto” – 100 upominków
Paczki z okazji Dnia Dziecka – 30 dzieci
Paczki dla dzieci z okazji zabawy „Karnawałowe spotkanie z Mikołajem” – 200 paczek
Paczki wielkanocne i boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Redłowo – 60 paczek
Paczki wielkanocne i boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Wzgórze Św.
Maksymiliana i SOS Franciszkańskiego– 200 paczek
Paczki boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Karwiny – 50 paczek
Paczki boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa – 85 paczek
Paczki wielkanocne ze środków Rady Dzielnicy Orłowo – 58 paczek
Paczki boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Mały Kack – 75 paczek
Paczki boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Wielki Kack – 134 paczki

DOPS Nr 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilety wstępu na Dar Pomorza i do Opery Bałtyckiej i – łącznie 28 osób
Ciastka z cukierni – regularne wsparcie dla 37 rodzin
Meble i sprzęt gospodarstwa domowego – 18 rodzin
Bezpłatne usługi fryzjerskie – 18 osób
Magazyn z odzieŜą „Klub bliskich przyjaciół” – pozyskiwanie i przekazywanie – 89 rodzin
Punkt zbiórki ksiąŜek i podręczników – pozyskiwanie i przekazywanie – 10 rodzin
Paczki wielkanocne dla dzieci przygotowane i wręczone przez Caritas – 48 paczek
Paczki boŜonarodzeniowe dla dzieci przygotowane i wręczone przez Caritas – 67 paczek
Paczki od sponsora dla dzieci z okazji spotkania Wigilijnego – 20 paczek
Paczki od sponsora dla dzieci z okazji zabawy „Bal u Pani Wiosny” – 20 paczek
Paczki od sponsora dla dzieci z okazji imprezy „Dzień Matki i Dziecka” – 23 paczki
Paczki Ŝywnościowe dla rodzin od sponsora – 53 paczki
Paczki boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy ObłuŜe – 70 paczek
Paczki boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Pogórze – 50 paczek

•
•
•
•
•

Bilety wstępu na Dar Pomorza – 10
OdzieŜ ze Stowarzyszenia „Nowa Fala”– 34 osoby
Drewno opałowe z Wydz. Gospodarki Komunalnej UM– 25 rodzin
OdzieŜ, zabawki, maskotki dla rodzin wielodzietnych – 67 rodzin
Akcja „PomóŜmy zajączkowi” – w związku ze Świętami Wielkanocnymi pozyskiwanie i
przekazywanie potrzebującym zabawek, słodyczy, ksiąŜek, odzieŜy – 46 rodzin
Paczki wielkanocne i boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie i
Demptowo – 200 paczek
Paczki boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Chylonia – 127 paczek
Paczki boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Grabówek – 51 paczek
Paczki boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Cisowa – 120 paczek

DOPS Nr 3

•
•
•
•
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DOPS Nr 4
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilety na Dar Pomorza – 10
Obuwie od prywatnego sponsora – 21 rodzin
OdzieŜ i akcesoria dziecięce – 18 rodzin
Akcja „Wyprawki dla dzieci” – pozyskiwanie i przekazywanie potrzebującym artykułów
dziecięcych – odzieŜ, wózki, łóŜeczka, rowerki, chodziki, zabawki – 13 rodzin
OdzieŜ od prywatnego sponsora przekazano do Zespołu Opiekuńczego i Stowarzyszeniu
Gaudium Vitae – 8 worków
Paczki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka sfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Działki
Leśne i Witamino Leśniczówka oraz prywatnych sponsorów – 65 paczek.
Punkt wymiany podręczników – pozyskiwanie i przekazywanie potrzebującym - 1762 ksiąŜki
przekazano 235 rodzinom oraz placówkom
Paczki boŜonarodzeniowe ze środków Rady Dzielnicy Witomino – Leśniczówka

Zespół ds. Bezdomnych
•
•

Paczki z Ŝywnością i artykułami szkolnymi z Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w
Gdyni – 15 paczek
Paczki Ŝywnościowe z Parafii Św. Antoniego z Kosakowa – 8 paczek

4.1.3. Centrum Aktywności Lokalnej
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
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•
•
•

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.
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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
DOPS 4

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
Witomino, Wiczlino - Chwarzno
Śródmieście

Ogółem
•

Liczba
wyjazdów*

Liczba
środowisk

10

79

10

57

7

53

7

48

6

44

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.
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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.:
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•

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
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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.
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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
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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.
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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

•
•

DOPS 2

2

112

•

Spotkanie Wielkanocne zorganizowane we współpracy z
Zespołem Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
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

•

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.
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•
DOPS 4
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•

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
DOPS 1

Inicjatywa

Data

Przedstawienie
ŚwiątecznoNoworoczne

5 styczeń

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”

21 czerwiec

Krótki opis
Przedstawienie zorganizowane z inicjatywy pracowników
socjalnych ZPS Wzgórze Św. Maksymiliana przez grupę
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
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
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„Festyn Morski”
„Noc Świętojańska
Seniorów”
Impreza z okazji
Nocy Świętojańskiej
Festyn „Z babim
latem w tle”

21 czerwiec

“Redłowo-Słońce”.
Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności

23 czerwiec

Patrz Czerwiec Aktywnych Społeczności

24 czerwiec

26 wrzesień

Piknik na
zakończenie lata

6 wrzesień

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

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
„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.

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

27 styczeń

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
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Muzyką”

Konkurs tańca

6 luty

„Dzień Czarownic”

28 kwiecień

„Jak zadbać o cerę
po 60. roku Ŝycia”

10 maj

„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

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.

30 listopad

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
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Zabawa mikołajkowa

15 grudzień

MontaŜ słownomuzyczny „Przez
Solidarność do
wolności”

19 grudzień

Majówka

„W krainie Kubusia
Puchatka”

DOPS 4

25 maj

9 czerwiec

Mikołajki

8 grudzień

Spotkanie przy
Choince

20 grudzień

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.
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.
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„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.
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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:
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−
−
−
−
−

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

4.1.4. Poradnictwo specjalistyczne
A. Poradnictwo psychologiczne
Psycholodzy udzielają pomocy klientom DOPS zarówno w siedzibie ośrodka, jak i w terenie.
Zakres oferowanych usług obejmuje m.in. wsparcie terapeutyczne, interwencje kryzysowe,
indywidualne spotkania środowiskowe oraz spotkania z rodziną klienta, przeprowadzanie relaksacji i
wizualizacji, badania psychologiczne dla klientów. Psycholodzy brali takŜe udział w spotkaniach
Rejonowych Zespołów Interdyscyplinarnych. Szczegółowe informacje dotyczące liczby udzielonych
konsultacji przez poszczególnych psychologów Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej w 2006
roku przedstawione zostały w tabeli nr 21.
Tabela 21. Wsparcie psychologiczne udzielane klientom poszczególnych Ośrodków w 2006r.

DOPS 1
DOPS 2
DOPS 3
DOPS 4

DOPS 1
DOPS 2
DOPS 3
DOPS 4

DOPS 1
DOPS 2
DOPS 3
DOPS 4

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE UDZIELANE W SIEDZIBIE DOPS
Konsultacje indywidualne
Liczba konsultacji
Liczba osób
61
44
214
92
86
49
217
79
Ogółem
578
264
Terapie/ cykliczne spotkania
Liczba spotkań
Liczba osób
132
21
221
27
418
21
83
33
Ogółem
854
102
Konsultacje rodzinne
Liczba konsultacji
Liczba rodzin
4
4
31
22
54
22
66
36
Ogółem
155
84
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WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE UDZIELANE W TERENIE

DOPS 1
DOPS 2
DOPS 3
DOPS 4
Ogółem

Wizyty w środowisku
Liczba konsultacji
273
68
40
243
624

Liczba środowisk
72
18
28
69
187

Oprócz wsparcia klientów psycholodzy słuŜą takŜe pomocą wszystkim pracownikom
socjalnym i biorą udział w spotkaniach Rejonowych Zespołów Interdyscyplinarnych – wspólnie pracują
nad danym środowiskiem rodzinnym czy indywidualnym przypadkiem.
Tabela 22. Konsultacje dla pracowników DOPS oraz pracowników innych instytucji w 2006r.

Konsultacje dla pracowników DOPS
Liczba konsultacji
DOPS 1
315
DOPS 2
71
DOPS 3
130
DOPS 4
119
Ogółem
635
Konsultacje dla pracowników innych instytucji
Liczba konsultacji
DOPS 1
85
DOPS 2
2
DOPS 3
120
DOPS 4
172
Ogółem
379

Ponadto w lutym tego roku ruszył projekt superwizji pracy pracowników socjalnych. W okresie
sprawozdawczym psycholodzy dzielnicowych ośrodków i psycholog Sekcji Specjalistycznego
Poradnictwa Rodzinnego MOPS poprowadzili 72 dwugodzinnych superwizji, w których wzięło udział
ogółem 80 pracowników socjalnych. Na spotkaniach omawiano trudniejsze sytuacje pojawiające się w
pracy z klientem oraz ustalano dalsze działania w danych okolicznościach. Ponadto tematami były
między innymi: profilaktyka wypalenia zawodowego, rodzina z problemem alkoholowym,
konstruktywne radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów, prewencja zachowań
samobójczych, przemoc w rodzinie, modelowanie postaw sprzyjających aktywizacji zawodowej.
Psycholog DOPS 1 prowadził ewidencję i czuwał nad przebiegiem interwencji w środowiskach
zgłaszanych przez Komisariaty Policji z uwagi na występowanie zjawiska przemocy domowej (24
zgłoszenia z czego 16 rodzin objęto pomocą). Ponadto wspierał mieszkańców Dziennego Domu
Pomocy Społecznej, brał udział w spotkaniu Grupy Wsparcia dla Amazonek, gdzie ustalano zasady
kontraktu grupowego i omawiano zasady funkcjonowania grupy.
Psycholog DOPS 2 udzielał konsultacji i prowadził terapię wspierającą dla klientów Ośrodka
Opiekuńczego (11 wizyt), prowadził zajęcia relaksacyjne (23 spotkania) dla klientów DOPS, wspierał
funkcjonowanie grup wsparcia działających przy DOPS, opiniował dla potrzeb rentowych i sądowych.
Psycholog DOPS 3 współpracował z Tymczasowym Ośrodkiem Opiekuńczym i udzielał
konsultacji psychologicznych mieszkańcom ośrodka (25 osób).
Psycholog DOPS 4 współpracował z psychologiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w zakresie wsparcia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (takŜe
klientów DOPS), udzielał konsultacji psychologicznych pracownikom Zespołu Opiekuńczego, wspierał
merytorycznie opiekunki środowiskowe z Fundacji „Niesiemy Pomoc” - pełnił dyŜury w Fundacji,
współpracował z Osiedlowym Domem Kultury „Bałtyk” oraz Spółdzielnią Osób Niepełnosprawnych im.
Dr Jadwigi Titz-Kosko w zakresie aktywizacji osób starszych, współpracował równieŜ ze
Stowarzyszeniem Razem w zakresie inicjatyw na rzecz osób bezrobotnych i trudnej młodzieŜy,
wspierał klientów Stowarzyszenia Antymobbingowego p. Barbary Grafowskiej, Ogniska
Wychowawczego i Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień.
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B. Poradnictwo pedagogiczne
Poradnictwo dotyczyło problemów opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie,
uzaleŜnień, niewłaściwie sprawowanej opieki nad dziećmi. Pedagodzy brali udział, bądź byli
organizatorami i koordynatorami spotkań Rejonowych Zespołów Interdyscyplinarnych i dokonywali
wspólnych wejść w środowiska, w których zagroŜone było dobro dziecka. Utrzymywali równieŜ kontakt
z pedagogami szkolnymi w prowadzonych sprawach m.in. organizacji wypoczynku letniego i
zimowego, obiadów szkolnych, w sprawach wymagających interwencji. Współpracowali z kuratorami
sądowymi Sądu Rejonowego w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym i zaniedbanym. AngaŜowali
się w inicjatywy i organizację imprez dla dzieci. Dane liczbowe dotyczące prowadzonego poradnictwa
pedagogicznego w 2006 roku zamieszczone zostały w poniŜszych tabelach.
Tabela 23. Dane liczbowe dotyczące konsultacji udzielonych przez pedagoga w siedzibie DOPS w 2006r.

DOPS

Konsultacje dla
klientów DOPS

DOPS 1
DOPS 2
DOPS 3
DOPS 4*
Ogółem

54
42
26
122

Konsultacje dla
pracowników
DOPS
95
61
107
5
268

Konsultacje dla
pracowników
innych instytucji
36
33
156
21
246

Ogólna liczba
konsultacji
185
136
289
26
636

*od połowy lutego pedagog na urlopie macierzyńskim.

Tabela 24. Dane liczbowe dotyczące pracy pedagogów DOPS w terenie w 2006r.

DOPS 1
DOPS 2
DOPS 3
DOPS 4*
Ogółem

Wizyty w środowisku
Liczba konsultacji
Liczba środowisk
37
27
22
16
19
2
78
45

*od połowy lutego pedagog na urlopie macierzyńskim

Pedagodzy DOPS 1 i 3 współpracowali z przedstawicielami Rad Dzielnic i instytucjami (m. in.
klubami sportowymi, stowarzyszeniami, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniem Razem) w
zakresie realizacji inicjatyw na rzecz dzieci. Ponadto pedagog z DOPS 1 prowadził praktyki studentki
PWSH w Gdyni.
Pedagog DOPS 2 wspierał pracowników świetlic socjoterapeutycznych. Uczestniczył w
spotkaniach z ich przedstawicielami, konsultował indywidualne przypadki.
Pedagog DOPS 4 wspierał organizację Programu prac społecznie uŜytecznych w zakresie
pozyskania miejsc pracy dla jego uczestników.

C. Poradnictwo prawne
Pomoc konsultantów prawnych polegała na udzielaniu informacji o obowiązujących
przepisach, udostępnianiu wzorów pism procesowych i ich redagowaniu, omawianiu sposobu
postępowania przed Sądami, organami administracji etc. Konsultanci prawni kontaktowali się z Policją,
Sądem oraz komornikami w prowadzonych sprawach a takŜe uczestniczyli w spotkaniach Rejonowych
Zespołów Interdyscyplinarnych. RównieŜ pracownicy socjalni poszczególnych Dzielnicowych
Ośrodków oraz Zespołu ds. Bezdomnych korzystali z porad prawnych w prowadzonych sprawach
klientów. Ogółem w 2006r. udzielono 1 123 porady prawne. Najwięcej porad udzielono w zakresie
spraw rodzinnych – 451 porad. Szczegółowe dane przedstawione zostały w poniŜszej tabeli.

Tabela 25. Dane liczbowe dotyczące udzielonych porad prawnych w 2006 roku.

Wyszczególnienie
Liczba porad ogółem

DOPS 1

DOPS 2

DOPS 3

DOPS 4

Łącznie

296

212

281

334

1 123

34

w tym z zakresu:
pomocy społecznej
spraw rodzinnych
ubezpieczeń społecznych
spraw mieszkaniowych
inne (m. in. z zakresu
prawa cywilnego, karnego,
podatkowego, spadkowego)

24
169
22
23

12
122
25
34

24
52
34
22

15
108
19
50

75
451
100
129

58

19

149

142

368

Ponadto konsultant prawny DOPS 1 uczestniczył w 5 zebraniach Rejonowych Zespołów
Interdyscyplinarnych i udzielił 15 porad w sprawach rodzinnych osobom, których dotyczyły działania
RZI. Konsultant prawny DOPS 3 w czasie trzech dyŜurów udzielał porad mieszkańcom potrzebującym
pomocy prawnej min. członkom Klubu Seniora przy Centrum Pomocowym „Caritas” Z pomocy
skorzystało ogółem 158 osób.

4.1.5. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
W celu zapewnienia kompleksowej pomocy swoim klientom Dzielnicowe Ośrodki Pomocy
Społecznej prowadziły w 2006r. szeroko zakrojoną współpracę z następującymi organizacjami i
instytucjami:















StraŜ Miejska, Policja – sekcja ds. nieletnich oraz dzielnicowi - wspólne rozwiązywanie
problemów osób bezdomnych, w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych wspólne interwencje w
środowiskach zagroŜonych patologią, wymiana informacji dot. klientów, współpraca z Komendą
Miejską Policji, Komisariatem w Chyloni oraz StraŜą Miejską przy organizacji festynu „Bezpieczne
wakacje”.
Powiatowy Urząd Pracy, Pomorskie Miasteczko Zawodów – pozyskiwanie informacji o
szkoleniach, kursach, miejscach pracy, giełdach pracy, kierowanie osób bezrobotnych na
warsztaty aktywizujące.
Biuro Porad Obywatelskich prowadzone przez Stowarzyszenie RAZEM – pozyskiwanie
materiałów informacyjnych dla DOPS oraz dla Punktów Informacji Obywatelskiej, kierowanie na
szkolenie osób prowadzących PIO.
Sądy i Prokuratura – kierowanie wniosków o wgląd w sytuację rodziny w przypadkach zaniedbań
dzieci, niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziców lub opiekunów.
Kuratorzy sądowi – wspólne omawianie i podejmowanie działań na rzecz klientów i ich dzieci,
kierowanie spraw do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, występowanie o dozór kuratora, spotkania
Rejonowych Zespołów Interdyscyplinarnych.
Rady Dzielnic – współdziałanie pracowników socjalnych w realizacji zadań RD z zakresu pomocy
społecznej, współorganizowanie imprez, pozyskiwanie paczek dla dzieci, typowanie dzieci do
uczestnictwa w koloniach finansowanych przez RD, włączanie pracowników socjalnych w
prowadzenie Punktów Informacji Obywatelskiej.
Świetlice socjoterapeutyczne (Świetlica „Nadzieja”, „Stokrotka”, „Familia”, „Koniczynka”, Klub
„Mrowisko”, świetlice prowadzone przez Stowarzyszenia Vitava, Otwarte Drzwi) – kierowanie
dzieci uczęszczających do świetlic na wypoczynek letni organizowany przez świetlice, korzystanie
z bazy lokalowej, wspólne organizowanie wycieczek, zabaw i zajęć kulturalno-dydaktycznych oraz
w ramach partnerstwa ze świetlicą (Koniczynka, patrz punkt 4.1.3 podpunkt pracowników)
wspólne spotkania pracowników w celu rozwiązywania problemów dzieci.
Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień – kierowanie osób na leczenie odwykowe i terapię do
Poradni Odwykowej i Przychodni Terapii UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych i
WspółuzaleŜnienia.
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kierowanie osób uzaleŜnionych i
współuzaleŜnionych; na prośbę Komisji sprawdzanie przez pracowników socjalnych sytuacji
socjalno-bytowej osób.
Poradnia Rodzinna przy Ognisku Wychowawczym – kierowanie rodzin z dziećmi, które mają
problemy wychowawcze lub psychologiczne.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej – kierowanie osób i rodzin w celu uzyskania pomocy
psychologicznej – w szczególności w sytuacji przemocy domowej, ale równieŜ w innych
sytuacjach kryzysowych.
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Poradnie Pedagogiczno – Psychologiczne – w zakresie wspólnych oddziaływań w
środowiskach wymagających systematycznego wsparcia specjalistycznego, wymiana informacji
na temat dzieci wymagających specjalistycznych badań, kierowanie do poradni.
Lekarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki środowiskowe i połoŜne – kierowanie na badania
lekarskie i leczenie, w celu wypełnienia druków do DPS i o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
współudział w działaniach RZI; organizowanie na terenie ośrodka wizyt lekarskich w ramach
programu bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób zdradzających zaburzenia psychiczne
(DOPS 1).
Kluby Seniora (Dąbrowa, „Iskierka”, Redowo „Słońce”, przy Centrum Pomocowym Caritas, przy
Spółdzielni Mieszkaniowej dla Osób Niepełnosprawnych i Centrum Pomocowym Caritas im. Ojca
Pio) – organizowanie i uczestnictwo pracowników socjalnych w imprezach i wycieczkach dla
seniorów, przekazywanie zaproszeń, korzystanie z bazy lokalowej klubów.
Parafie: Kościół Garnizonowy – korzystanie z bazy lokalowej przez grupę wsparcia prowadzoną
przez pracowników socjalnych, wspólne organizowanie imprez; Wspólnota BoŜego Miłosierdzia
przy Parafii Chrystusa Miłosiernego – zapewnienie klientom potrzebującym pomocy wsparcia
przez członków grupy wolontarystycznej działającej przy parafii – typowanie osób.
Franciszkańskie SOS przy Parafii Św. Antoniego - udział pracownika socjalnego
w dyŜurach SOS, kwalifikowanie rodzin do paczek z okazji świąt oraz wypoczynku letniego.
Centrum Kultury w Małym Kacku - korzystanie z bazy lokalowej
Polski Komitet Pomocy Społecznej – kwalifikowanie osób do pomocy rzeczowej i
Ŝywnościowej, sporządzanie list oraz informowanie klientów.
Ruch Gaudium Vitae – kwalifikowanie samotnych matek z dziećmi do pomocy Ŝywnościowej i
rzeczowej.
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym – współpraca przy
realizacji Programu „Otwarte Dni dla dzieci z dzielnicy”, typowanie dzieci do udziału w zajęciach,
pomoc w prowadzeniu zajęć, przekazywanie dzieciom drobnych darów otrzymanych od
Stowarzyszenia, np. maskotki.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy „Vitava”, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Rodzin Otwarte Drzwi, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Razem – wspólna
realizacja inicjatyw na rzecz dzieci, typowanie dzieci na wypoczynek letni i zimowy
wykorzystywanie bazy lokalowej na organizację imprez.
Fundacja Dobroczynności „Atlas”, „Polsat” oraz „ZdąŜyć z pomocą” – kierowanie wniosków
osób potrzebujących wsparcia, sporządzanie Kart Informacyjnych o sytuacji rodzin występujących
o pomoc.
Fundacja „Pan Władek” – kwalifikowanie osób do pomocy rzeczowej, przekazywanie darów
rzeczowych w postaci Ŝywności, paczek, zabawek i czasopism dla dzieci zorganizowanych przez
Fundację; kwalifikowanie dzieci do udziału w kolonii sponsorowanej przez Fundację.
Fundacja „Patmos”, „Dogtor” – organizowanie wspólnych imprez na rzecz dzieci
niepełnosprawnych
Fundacja „Niesiemy pomoc” – wspólne wizyty w środowiskach u osób korzystających z pomocy
w formie usług opiekuńczych.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową – współpraca w
zakresie wsparcia dla rodzin z dziećmi chorującymi na ADHD, korzystanie z poradnictwa,
kierowanie rodzin wymagających wsparcia.
Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Gdańsku z siedzibą w Sopocie –
kierowanie osób opuszczających zakład karny oraz rodzin osób przebywających w więzieniach do
skorzystania z pomocy stowarzyszenia.
Przedszkola –- kierowanie dzieci na zajęcia przedszkolne w ramach projektu Dni Otwarte dla
Dzieci z Dzielnicy (patrz punkt 4.1.3 podpunkt działalność), aktywny udział pracowników
socjalnych w zajęciach prowadzonych przez pracowników przedszkoli, korzystanie z bazy
lokalowej w celu organizacji imprez okolicznościowych oraz spotkań grup samopomocowych.
Szkoły - omawianie problemów wychowawczych z pedagogami szkolnymi, kwalifikowanie do
obiadów w szkole i wyprawek (w tym dla pierwszoklasistów), podejmowanie interwencji w
przypadkach zaniedbywania i krzywdzenia dzieci, wspólna organizacja czasu wolnego oraz
imprez okolicznościowych, zapewnienie przez dzieci ze szkół występów artystycznych dla
seniorów, korzystanie z bazy lokalowej szkół w celu organizowania przedsięwzięć; Gimnazjum Nr
10 – korzystanie ze wsparcia wolontarystycznego dla osób starszych w ramach programu
„Pogotowie Serc”.
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Kluby Uczniowskie działające przy szkołach i ośrodkach sportowych – kwalifikowanie dzieci
do wypoczynku letniego i zimowego, korzystanie ze wsparcia wolontarystycznego podczas
imprez, uroczystości i zajęć organizowanych przez pracowników socjalnych.
Szpitale - współpraca w zakresie zaspokojenia niezbędnych potrzeb pacjentów po opuszczeniu
szpitala, sprawdzanie sytuacji środowiskowej osób samotnych, w takŜe w przypadku stwierdzenia
zaniedbań ze strony rodziny.
Magia Kaszub Firma Informacyjno-Turystyczna, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
Przyjaciół Animatorów „Klanza”, Lokalna Organizacja Turystyczna, Klub 8 Wspaniałych
ZSA-E, Zespół Szkół Adm.-Ekonom, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych –
współorganizacja imprez dla dzieci, młodzieŜy i seniorów w zakresie wykorzystywania bazy
lokalowej, korzystania ze wsparcia wolontarystycznego organizacji, organizacji przedstawień i
konkursów dla uczestników imprez.
Miejskie Biblioteki Publiczne – korzystanie z bazy biblioteki (Filia Nr 12 i 18) w celu organizacji
zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci prowadzonych przez pracowników socjalnych oraz
w celu organizacji imprez okolicznościowych dla dzieci (Filia Nr 12, 14 i 18).
Gazety lokalne „śycie Orłowa”, „Wielki Kack” – przekazywanie bieŜących informacji z zakresu
pomocy społecznej
Sponsorzy (osoby prywatne, podmioty gospodarcze, instytucje) – pozyskiwanie Ŝywności,
odzieŜy, zabawek i innych artykułów a takŜe bezpłatne korzystanie z bazy lokalowej sponsorów w
celu organizowania przez pracowników socjalnych imprezy, uroczystości i zajęcia (patrz punkt
4.1.2).
Spółdzielnie mieszkaniowe – wejścia w środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi na
wniosek spółdzielni, regulowanie opłat czynszowych osób z problemem alkoholowym
Centrum Pomocowe Caritas – współorganizacja imprez na rzecz osób starszych

4.2. ZESPÓŁ DS. BEZDOMNYCH
GDYNIA, UL. DZIAŁOWSKIEGO 11
Prace Zespołu słuŜą integracji i koordynacji wszystkich działań dotyczących problemu
bezdomności. Dzięki temu osoby bezdomne zgłaszając się do Zespołu otrzymują pomoc począwszy
od schronienia, zasiłków celowych, stałych, poradnictwa itp. a skończywszy na uczestnictwie w
programach dających szansę wyjścia z problemu bezdomności.
Miejsca, do których w 2006r. Zespół kierował osoby bezdomne zgodnie z zawartymi umowami:
• Schronisko Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Gdynia ul. Jana z Kolna 28 (20
dostępnych miejsc);
• Schronisko Towarzystwa Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ, Gdańsk ul. Mostowa 1a (20
dostępnych miejsc);
• Schronisko Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, Gdańsk ul.
Kochanowskiego 7a (30 dostępnych miejsc);
• Schronisko Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, Bełchatów ul.
Czapliniecka 19b (40 dostępnych miejsc);
• Schronisko Stowarzyszenia na Rzecz Osób Bezdomnych, Dom Modlitwy AGAPE, Borowy Młyn
22 (14 dostępnych miejsc);
• Schronisko Fundacji Misja Chrześcijańska Oaza, Kościerzyna ul. Asnyka 8 (11 dostępnych
miejsc);
• Schronisko Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Gdańsk ul. Starowiślna 3 (15 dostępnych
miejsc) – umowa tylko do 31.03.06;
• Schronisko Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku - Oddział
Gdynia, ul. Leszczyki 153 (45 dostępnych miejsc dla rodzin);
• Noclegownia Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku - Oddział
Gdynia, ul. Leszczyki 153 (25 dostępnych miejsc).
W okresie sprawozdawczym w w/w placówkach dla osób bezdomnych przebywało 313 osób,
z czego 255 osób w schroniskach i 58 osób w noclegowni.
Na dzień 31 grudnia 2006r. ilość osób przebywających w schroniskach wyniosła ogółem – 105.
Liczba osób przebywających poza schroniskami szacowana na dzień 31 grudnia wynosi około 300
osób.
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Zadania realizowane przez Zespół ds. Bezdomnych w okresie I – XII 2006r:
•

Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności (dane liczbowe w tabeli nr 26);

Tabela 26. Dane liczbowe dotyczące Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności realizowanych w
okresie I – XII 2006r.

Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności
Liczba programów
Ilość osób w rodzinach

Programy
kontynuowane
7
18

Programy
nowe
22
68

Programy
ukończone
6
19

Programy
przerwane
2
3

7
11

37
31

8
11

2
1

w tym:
dorośli
dzieci

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pomocą finansową objętych zostało
− w formie zasiłków celowych 362 (489 osób w rodzinach),
− w formie zasiłków stałych 218 rodzin (231 osób w rodzinach),
− w formie zasiłków okresowych 144 rodzin (209 osób w rodzinach),
19 dzieci zostało skierowanych na wypoczynek letni, z czego 18 wzięło udział w kolonii w
Lidzbarku Welskim a 1 w obozie letnim w Studzienicach Kłączno,
6 dzieci otrzymało wyprawki szkolne w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Warunków
Startu Szkolnego dla Uczniów kl. I,
10 dzieci wzięło udział w zabawie karnawałowej współorganizowanej z DOPS nr 1,
134 osoby podjęło terapię w ramach programu „ Pomoc dla osób bezdomnych uzaleŜnionych od
alkoholu”,
10 osób wzięło udział w projekcie Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na
Rynek Pracy,
3 osoby wzięły udział w pracach społecznie uŜytecznych,
Zorganizowano 2 spotkania , mającego na celu stworzenie lokalnej koalicji wszystkich słuŜb
miejskich w zakresie pomocy osobom bezdomnym podczas zimy.
Kwalifikowano osoby do pomocy rzeczowej:
− pomoc z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (produkty Ŝywnościowe - 97 rodzin, środki
czystości – 29 rodzin, odzieŜ – 43 rodziny),
− pomoc w postaci drewna opałowego z wycinek – 10 rodzin.
− paczki dla dzieci (patrz tabela nr 15)
Kontynuowano ścisłą współpracę z słuŜbami porządkowymi i instytucjami takimi jak:
− StraŜ Miejska – współpraca polegała na wspólnym cyklicznym odwiedzaniu miejsc na terenie
Gdyni, w których przebywają osoby bezdomne oraz na dowoŜeniu osób bezdomnych
znajdujących się w sytuacjach zagraŜających Ŝyciu do miejsc przeznaczonych dla osób
bezdomnych; ponadto w ramach współpracy odbywały się interwencje w przypadkach
powaŜnych naruszeń regulaminu w placówkach dla osób bezdomnych na terenie Gdyni (23
wyjazdy)
− Policja – współpraca w ramach akcji mających na celu rozpoznanie skali zjawiska
bezdomności na terenie Gdyni; wymiana informacji dotyczących miejsc przebywania osób
bezdomnych na terenie Gdyni oraz wspólne wyjazdy do tych miejsc (4 wyjazdy)
− SłuŜba Ochrony Kolei – poprzez wspólne patrolowanie dworca Głównego PKP w Gdyni oraz
wagonów znajdujących się na stacji Gdynia Leszczynki; wymiana informacji na temat miejsc
przebywania osób bezdomnych (2 wyjazdy)
− Powiatowy Urząd Pracy – współpraca z doradcami zawodowymi w zakresie wsparcia osób
bezdomnych – bezrobotnych w znalezieniu zatrudnienia.
− Poradnia Zdrowia Psychicznego – kierowanie na konsultacje specjalistów poradni
dotyczące pomocy klientom z zaburzeniami psychicznymi – (3 przypadki).
− Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności – stała współpraca związana z
wdraŜaniem nowatorskich rozwiązań w kwestii pomocy osobom bezdomnym – koordynacja
działań dwóch streetworkerów pozyskanych w ramach programu „Agenda Bezdomności –
standard aktywnego powrotu na rynek pracy”, których zadaniem jest wspomaganie osób
bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych.
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−
−
−
•

Agenda Bezdomności – współpraca przy projekcie oraz ze streetworkerami, udział w Radzie
Konsultacyjnej i Grupie Zarządzającej Działania 3
Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat w Gdańsku – odział Sopot – kierowanie osób
bezdomnych, opuszczających Zakłady Karne w celu uzyskania dodatkowej pomocy
Przychodnia Terapii i UzaleŜnień od Środków Psychoaktywnych i WspółuzaleŜnienia w
Gdyni - współpraca w zakresie wsparcia osób bezdomnych z problemem uzaleŜnienia,
pozyskiwanie informacji o dostępnych formach pomocy dla takich osób
Poza wymienionymi wyŜej słuŜbami i instytucjami współpracowano ze Szpitalami
I Pogotowiem Ratunkowym oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

4.3. OŚRODKI WSPARCIA – POMOC INSTYTUCJONALNA
W 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni w swoich strukturach prowadził 6
placówek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle chorych
Środowiskowy Dom Samopomocy
Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Zespół Opiekuńczy
Całodobowy Ośrodek Socjalizacyjny (patrz pkt. 5.1.5)

Pracownicy poszczególnych placówek w zaleŜności od potrzeb podopiecznych podejmowali
działania nakierowane na poprawę funkcjonowania społecznego, psychicznego i fizycznego klientów.
Prowadzono w szczególności szeroko rozumianą pracę socjalną, oferowano pomoc psychologiczną,
rehabilitacyjną, zajęcia terapeutyczne, warsztatowe i kulturalne. Ponadto podejmowano działania
zmierzające do integracji ze środowiskiem lokalnym, motywowano do leczenia lub wyjścia z kryzysu
oraz wspierano w usamodzielnieniu.

4.3.1. Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle chorych
Gdynia, ul. Bosmańska 32a
Ośrodek Opiekuńczy jest placówką całodobową, czasowego pobytu. Jej celem jest
zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji i profilaktyki oraz
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych mieszkańców, usamodzielnianie i podtrzymanie
aktywności. Podopiecznymi Ośrodka są przede wszystkim osoby starsze ze zróŜnicowanymi
jednostkami chorobowymi np. demencją starczą, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona,
chorobą Alzheimera, niedowładami.
Tabela 27. Dane liczbowe dotyczące osób przebywających w Ośrodku Opiekuńczym w 2006r.

Wyszczególnienie
Liczba osób - stan na dzień 31.12.2006r.
Średnia miesięczna liczba osób przebywających w placówce
Liczba osób przebywających w placówce narastająco w okresie I – XII 2006r.
Liczba osób nowoprzyjętych w 2006 roku

liczba
32
29
113
92

Ze względu na duŜe zapotrzebowanie i zwiększona ilością wniosków w okresie sprawozdawczym
dokończono w Ośrodku prace adaptacyjne-remontowe na piętrze. Przygotowano pokoje mieszkalne
dla pensjonariuszy, sanitariaty i magazyny. Pokoje wyposaŜono w niezbędny sprzęt, np.: łóŜka
rehabilitacyjne, stoliki trzyłóŜkowe itp. Ponadto zamontowano dźwig osobowy – platformę. Od 11 maja
2006r.liczba dostępnych miejsc w Ośrodku powiększyła się o 11. Obecnie Ośrodek dysponuje 33
miejscami.
NajwaŜniejsze działania podejmowane w 2006 roku:
•

Wykonywano zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, prowadzono rehabilitację w celu
przywrócenia utraconej sprawności ruchowej, wykonywano masaŜe jako działanie wspomagające
rehabilitację, leczono odleŜyny z zastosowaniem wypracowanych metod, połoŜono nacisk na
działania profilaktyczne w opiece nad osobami starszymi z zastosowaniem najnowszych
standardów pielęgnacyjnych.
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•
•
•
•

•

•
•

•
•

AngaŜowano rodziny w opiekę nad bliskimi osobami, przygotowywano bliskich do przejęcia opieki
nad osobą chorą po opuszczeniu przez nią ośrodka, udzielano porad dotyczących opieki i
pielęgnacji osób przewlekle chorych.
Korzystano ze wsparcia wolontariusza przy codziennej opiece nad pensjonariuszami, m.in. pomoc
przy karmieniu, myciu, ubieraniu oraz nawiązanie współpracy nowymi wolontariuszami.
Prowadzono terapię zajęciową w celu pobudzenia sprawności umysłowej i manualnej przy uŜyciu
pomocy edukacyjnych i przedmiotów do terapii manualnej. Zmobilizowano mało aktywnych
mieszkańców do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych.
W ciągu okresu sprawozdawczego dzięki systematycznej rehabilitacji poprawiła się sprawność
fizyczna pensjonariuszy; do samodzielnego poruszania się usprawniono 11 osób (poruszanie na
wózku – 5 osób, poruszanie przy uŜyciu balkonika, chodzika i kul – 4 osoby, usamodzielniano w
zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, 15 osób nauczyło się przemieszczać,
przesiadać z wózka na łóŜko i odwrotnie).
Pracownicy ośrodka podwyŜszali kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu: HIV/AIDS –
3 osoby; „Organizacja pracy i odpowiedzialność pielęgniarek i połoŜnych” – 3 pielęgniarki;
„Opieka pielęgniarska nad osobami przewlekle chorymi” – 3 pielęgniarki; Kurs leczenia ran – 2
pielęgniarki; Warsztaty dotyczące Ŝywienia dojelitowego – 2 pielęgniarki.
Kontynuowano prowadzenie wypoŜyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gdyni,
WypoŜyczono m. in. łóŜka rehabilitacyjne – 3 szt., wózki inwalidzkie- 6 szt., chodziki, balkoniki,
kule – 15 szt.
Zapewniono mieszkańcom Ośrodka udział w imprezach świątecznych, kulturalnych i
integracyjnych:
− obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka,
− spotkanie kolędowe z kapelanem Ośrodka,
− bal karnawałowy dla pensjonariuszy,
− obchody Światowego Dnia Chorego,
− powitanie wiosny – „Topienie Marzanny”,
− uroczyste Śniadanie Wielkanocne,
− uroczyste otwarcie nowych miejsc dla 11 pensjonariuszy,
− występy artystyczne uczniów zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli i kwartetu „Serio”,
− uroczyste obchody imienin i urodzin pensjonariuszy,
− zabawy ogólnoedukacyjne, ćwiczenia ruchowe i grillowanie w ogrodzie,
− wykonanie i przekazanie pracy plastycznej dwóch pensjonariuszek na Festiwal „Pozapozy”
organizowany przez MOPS w Gdańsku,
− udział pensjonariuszy w imprezie organizowanej przez Dzienny Dom – wybory Miss i Mistera
− prezentacja programu artystycznego „Kaszubskie nuty”,
− wycieczka pensjonariuszy na Bulwar Nadmorski,
− zabawa mikołajkowa,
− uroczysta Wieczerza Wigilijna,
− zabawa sylwestrowa – przywitanie Nowego Roku.
Pozyskiwano sponsorów (firma „Kaja” – artykuły spoŜywcze, artykuły pielęgnacyjne,
radiomagnetofon; Caritas przy Parafii Świętego Michała Archanioła w Gdyni – szafki łazienkowe,
firma Word Trade Center – meble i lustra, Delikatesy „34”)
Współpracowano z:
− Przedszkolem Niepublicznym – Ochronka Sióstr Niepokalanego Poczęcia – przedstawienie
dla pensjonariuszy w wykonaniu przedszkolaków,
− Szkołami Podstawowymi Nr 33 i Nr 39 w Gdyni – przedstawienie dla pensjonariuszy z okazji
Dnia Babci i Dziadka, Szkoła Podstawowa nr 28 – przedstawienie jasełek,
− Gimnazjum Nr 14 w Gdyni – przedstawienie o papieŜu Janie Pawle II
− Kwartetem „Serio” – przedstawienia artystyczne i występy muzyczno-wokalne dla
pensjonariuszy,
− Agencją Artystyczna pana Mariana Wryczy – program artystyczny „Kaszubskie nuty”,
− Szpitalem Miejskim w Gdyni – kierowanie osób potrzebujących wsparcia Ośrodka,
− Przychodniami lekarskimi,
− Zespołami Szkół Medycznych w Gdyni i w Rumi oraz WyŜsza Szkoła Humanistyczna,
Akademią Medyczną w Gdańsku Wydział Lekarski – praktyki słuchaczy i studentów,
− Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni – wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń,
− Parafią Św. Michała Archanioła – wsparcie duchowe, msze św. dla pensjonariuszy,
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Stowarzyszeniem „Promyk” – udostępnienie minibusu m.in. na wycieczkę na Bulwar
Nadmorski,
Stroicielem instrumentów muzycznych – dostrojenie pianina znajdującego się w Ośrodku.

4.3.2. Środowiskowy Dom Samopomocy
Gdynia, ul. Generała Maczka 1
Celem działalności placówki jest stworzenie moŜliwości i poprawa jakości funkcjonowania
podopiecznych we własnym środowisku poprzez prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej. W
Środowiskowym Domu Samopomocy przebywają osoby dorosłe, w większości z przewlekłymi
zaburzeniami psychotycznymi, głównie schizofrenią w okresie remisji choroby, mające powaŜne
trudności w Ŝyciu codziennym, tj. wymagające pomocy i opieki niezbędnej do Ŝycia w środowisku
rodzinnym i/lub społecznym.
Placówka udziela teŜ pomocy osobom dorosłym ze zdiagnozowaną schizofrenią, które nie
wymagają pomocy i opieki niezbędnej do Ŝycia, ale wymagają wsparcia i postępowania
rehabilitacyjnego w grupie terapeutycznej. Pomoc mogą otrzymać równieŜ rodziny osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Tabela 28. Dane liczbowe dotyczące osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2006r.

Wyszczególnienie
Liczba osób - stan na dzień 31.12.2006r.
Średnia miesięczna liczba osób przebywających w placówce
Liczba osób przebywających w placówce narastająco w okresie I – XII 2006r.
Liczba osób nowoprzyjętych w 2006 roku

liczba
39
37
49
11

W oparciu o analizę indywidualnych ocen zawartych w planach postępowania
rehabilitacyjnego wśród osiągnięć i efektów pracy rehabilitacyjnej ŚDS naleŜy wymienić:
• Stale zmniejszająca się liczba (3 osoby w ciągu całego roku) i krótszy czas hospitalizacji (średnio
5 tygodni) podopiecznych, u których dochodzi do nawrotów choroby - dzięki podejmowaniu
wczesnej interwencji w czasie nawrotu, a takŜe dzięki utrzymywaniu kontaktu z placówką i rodziną
w czasie pobytu podopiecznego w szpitalu(odwiedziny w szpitalu, przepustki).
• Wypełnienie przez większość podopiecznych warunków kontraktu, co świadczy o postępującym
procesie rehabilitacji psychospołecznej, aktywizacji – regularne uczestnictwo w zajęciach.
• Podejmowanie własnych inicjatyw i współodpowiedzialność podopiecznych za atmosferę i
organizowanie imprez integracyjnych przez powołany na terenie Domu samorząd podopiecznych
(m. in. rozgrywki w tenisa stołowego, otwarcie sezonu grillowego połączone z powitaniem nowego
samorządu, udział w planowaniu wycieczek, wspólne przygotowywanie comiesięcznych
uroczystości imieninowych i urodzinowych, comiesięczne zebrania z personelem i omawianie
istotnych dla placówki spraw.
• Dobre funkcjonowanie w środowisku podopiecznych mieszkających od 2005 roku w mieszkaniu
chronionym przy ul. Legionów 64/4.
• Rozwój grupy teatralnej (Teatr Otwarty) i premiera spektaklu „Gazeta”, nowe warsztaty twórcze
(poetyckie, fotograficzne).
• Pełniejszy udział podopiecznych w organizowanych uroczystościach i imprezach, podejmowanie
nowych wyzwań na terenie Domu i poza nim.
• Zainteresowanie podopiecznych aktywnością fizyczną (codzienny udział w gimnastyce,
ćwiczeniach na siłowni, grze w tenisa stołowego, zainicjowanie klubu turystycznego - zakupiono
10 rowerów).
• Organizowanie przez podopiecznych samopomocy, polegającej na podejmowaniu czynności
opiekuńczych i pielęgnacyjnych na rzecz osób w złym stanie psychofizycznym.
• Organizowanie przez podopiecznych wizyt u kolegów przebywających na leczeniu w szpitalu.

NajwaŜniejsze działania podejmowane w 2006 roku:
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Pomoc podopiecznym w zagospodarowaniu czasu wolnego (pracownia plastyczna,
majsterkowania, witraŜy, kulinarna, warsztaty plastyczne, poetyckie, fotograficzne, wyjścia do
teatru i kina, gry planszowe).
Wspieranie podopiecznych w działaniach związanych z poszukiwaniem pracy, informowaniem o
moŜliwościach zatrudnienia.
Sprawowano nadzór nad 4 osobami zamieszkującymi mieszkanie chronione przy ul. Legionów.
Udzielano wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów Ŝycia codziennego oraz funkcjonowania
w środowisku lokalnym.
Udzielanie pomocy socjalnej przez zapewnienie posiłków.
Czynny udział w festynie organizowanym przez DOPS nr 3 w ramach CAL
Realizacja Powiatowego Programu Rehabilitacji Osób z zaburzeniami psychicznymi, tj.
- dwa razy w tygodniu spotkania klubowe dla byłych podopiecznych i sympatyków Domu
- spotkania klubowe dla grupy, która zakończyła cykl spotkań terapeutycznych
- wtorki poetyckie (wieczorki poezji w ŚDS)
- warsztaty fotograficzne
- kwartalne spotkania przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na
rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdyni.
Promocja twórczości osób niepełnosprawnych chorych na schizofrenię poprzez organizację
warsztatów poetyckich, fotograficznych, wieczorów literackich, wystaw twórczości podopiecznych.
Prowadzenie kursu obsługi komputera celem rozszerzenia kompetencji zawodowych osób po
kryzysach psychicznych z terenu Gdyni, finansowanego przez stowarzyszenie „Przyjazna dłoń”.
Włączano podopiecznych w organizację i zachęcano do udziału w imprezach integracyjnych,
sportowych oraz do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Równocześnie promowano
twórczość podopiecznych ośrodka:
− zorganizowano bal karnawałowy dla podopiecznych i dwa Śniadania Wielkanocne,
− zorganizowano festyn wiosenny, w czasie którego otwarto sezon grillowy, odbyły się turnieje
sportowe oraz uroczyście poŜegnano ustępujący samorząd ŚDS;
− wspólne uroczystości dla solenizantów i jubilatów z danego m-ca „Imieniny i urodziny
miesiąca”,
− zorganizowano wycieczkę do Oliwy, zwiedzano palmiarnię, ogród botaniczny, uczestniczono
w koncercie organowym w Katedrze Oliwskiej,
− Teatr Otwarty działający przy ŚDS przygotował inscenizację „Odprawy posłów greckich” wg
Kochanowskiego; Sztukę wystawiono poza placówką w Teatrze Miejskim w Gdyni oraz w
czasie festynu „Bezpieczne wakacje” w Gdyni oraz w Teatrze „Miniatura” w Gdańsku,
− powołano nowy samorząd podopiecznych,
− udział podopiecznych w III Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa, Rysunku, Grafiki, Tkaniny i
Rzeźby w Gdyni – przygotowanie wernisaŜu wystawy towarzyszącej artystów
nieprofesjonalnych,
− udział w wernisaŜu wystawy Mirosława Śledzia „Interesujące studium relacji…” w Gdańsku,
− udział w wernisaŜu wystawy „Nasza Galeria – 2006” Mirosława Śledzia z 20 pracami w
Druskiennikach,
− udział w wieczorze poezji w Dworku Sierakowskich w Sopocie – 4 podopiecznych
prezentowało swoje utwory,
− udział w wystawie „Moje miasto” organizowanej przez Dom Sztuki w Gdańsku – 3
podopiecznych prezentowało swoje prace,
− promowano twórczość podopiecznych poprzez organizowanie wieczorków poetyckich,
literackich, wystaw twórczości, warsztatów fotograficznych, spotkań z muzyką, filmem –
równieŜ dla byłych podopiecznych i sympatyków Domu,
− zorganizowano wycieczkę tramwajem wodnym na Hel,
− udział w spływie kajakowym rzeką Drawa, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Przyjazna
dłoń”,
− 12 podopiecznych i 2 opiekunów przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Rabce i w ramach
turnusu zorganizowano wycieczki do Wadowic, Zakopanego, Krakowa i na Słowację,
− zorganizowano wycieczkę pociągiem retro do Kościerzyny, we współpracy ze
Stowarzyszeniem „Przyjazna dłoń”,
− Kierownik Domu uczestniczy w spotkaniach przedstawicieli Środowiskowych Domów
Samopomocy z całej Polski w Gdańsku i w Katowicach. Spotkania te poświęcone są
standaryzacji domów.
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Wizytowano gości z Niemiec (organizacja Brücke) i Norwegii (opiekunowie osób autystycznych i
chorych psychicznie) oraz ze Szwecji (spotkanie z pracownikami i samorządem),
Wzięto udział w tworzeniu zintegrowanego systemu środowiskowego wsparcia na poziomie
regionalnym (Wojewódzkie Centrum Środowiskowego Wsparcia).
Pozyskano sponsorów: OCEANIC, PUH Ankor, Marion Kosmetics, PUH ZUKO, WIBO –
darowizny na rzecz podopiecznych.
Kontynuowano współpracę z:
− Lekarzami Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w
zakresie wymiany informacji dotyczących postępów w leczeniu i zaleceń dotyczących dalszej
rehabilitacji po opuszczeniu szpitala,
− Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” w Gdańsku w
ramach realizacji programu „Sobotnie zajęcia klubowe” oraz przygotowania programów
„Kajakiem po Drawie”, „Teatr otwarty”, „Dwa razy Ŝyć chciałbym na twórczej planecie”,
− Stowarzyszeniem Promocji Artystów WybrzeŜa „Era-Art.” w zakresie organizacji wystawy
artystów profesjonalnych i amatorów ze ŚDS (III Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Rysunku,
Grafiki, Tkaniny, Rzeźby – Gdynia 2006),
− Teatrem Miejskim w Gdyni (udostępnianie sali na próby i spektakle),
− Klubem Miłośników Sztuki przy Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni (realizacja
wspólnych wystaw i spotkań),
− Parafią św. Antoniego – uczestnictwo duszpasterza w uroczystościach świątecznych,
− Samodzielnym Referatem ds. osób niepełnosprawnych UM Gdynia, grupą samopomocową
dla osób z podwójnym problemem „Przyjazne Dłonie”.

4.3.3. Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy
Gdynia, ul. Chwarznieńska 93
Celem działalności placówki jest pomoc w wyjściu z bezdomności i usamodzielnieniu się
mieszkańców Ośrodka oraz poprawa ich stanu zdrowia.
Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy jest całodobową placówką przeznaczoną dla pełnoletnich,
bezdomnych męŜczyzn w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Ze względu na stan zdrowia są to
osoby zarówno zdrowe, jak i niepełnosprawne fizycznie lub intelektualnie, chore psychicznie oraz
niezdolne do samoobsługi. Placówka zapewnia schronienie, jeden ciepły posiłek, pracę socjalną oraz
pomoc pielęgniarską.
Tabela 29. Dane liczbowe dotyczące osób przebywających w TOO w 2006r.

Wyszczególnienie
Liczba osób - stan na dzień 31.12.2006r.
Średnia miesięczna liczba osób przebywających w placówce
Liczba osób przebywających w placówce narastająco w okresie I – XII 2006r.

liczba
70
68
186

W 2006 roku:
• 39 mieszkańców ośrodka usamodzielniło się.
• 41 osób złoŜyło dokumentację do Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z czego 39 osób
uzyskało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i przysługujące w związku z tym świadczenia
pienięŜne (zasiłki stałe).
• 7 mieszkańców ośrodka uczestniczyło w Projekcie Wychodzenia z Bezdomności zorganizowanym
przez Agendę Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku.
• 7 osób uczestniczyło w warsztatach poligraficznych, a 11 osób w warsztatach remontowobudowlanych zorganizowanych przez Centrum Reintegracji Społecznej – Agenda Wychodzenia z
Bezdomności w Gdańsku.
• 153 osoby wykonały profilaktyczne prześwietlenia płuc.
• 18 mieszkańców ośrodka podpisało kontrakt socjalny w celu podjęcia systemowych działań
zmierzających do wyjścia z bezdomności.
• Udzielono pomocy w formie noclegu 200 osobom przywiezionym do placówki interwencyjnie przez
słuŜby mundurowe i pogotowie.
• W ramach terapii zajęciowej kontynuowano działalność:
− koła szachowego - odbyło się 11 turniejów szachowych dla mieszkańców ośrodka;
− grupy rzeźbiarskiej i malarskiej - wykonano szereg prac w drewnie ozdabiających ogród i
wnętrze ośrodka oraz obrazów, które prezentowane są na terenie ośrodka;
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grupy ogrodniczej, która dba o ogród placówki - mieszkańcy pielęgnują rośliny oraz dbają o
wyposaŜenie; Ośrodek zdobył wyróŜnienie XII edycji konkursu „Gdynia w Kwiatach” w
kategorii instytucji, firm i wspólnot mieszkaniowych.
Zorganizowano uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców ośrodka. Uczestniczyło w nim
ponad 100 osób.
Zorganizowano uroczystą Kolację Wigilijną dla 80 osób.
Mieszkańcy ośrodka uczestniczyli w spektaklach Teatru WybrzeŜe (równieŜ jako aktorzy),
turniejach szachowych, turnieju tenisa stołowego zorganizowanym przez Agendę Wychodzenia z
Bezdomności w Gdańsku.
Na terenie placówki świadczono usługi pielęgniarskie oraz udzielano poradnictwa z zakresu
pomocy społecznej na rzecz społeczności lokalnej.
Przygotowano nowy folder informacyjny na temat ośrodka.
Pozyskano nowych sponsorów, od których ośrodek otrzymuje pomoc w postaci produktów
Ŝywnościowych, które przeznaczone są na dodatkowe doŜywianie podopiecznych.
Dzięki wsparciu Biblioteki Miejskiej w Gdyni uzupełniono zasoby biblioteczki ośrodka.
Współpracowano z:
- Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności,
- Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w zakresie leczenia mieszkańców Ośrodka,
- Powiatowym Urzędem Pracy,
- Centrum Zdrowia Psychicznego,
- Psychologiem oraz konsultantami prawnymi w DOPS,
- Biurem Porad Obywatelskich,
- Pielęgniarkami środowiskowymi gdyńskich szpitali w zakresie koordynacji działań i wymiany
informacji na temat hospitalizowanych mieszkańców Ośrodka,
- Pracownikami UM Gdyni,
- Pogotowiem Ratunkowym, Policją, StraŜą Miejską,
- Centrum Reintegracji Społecznej i Zawodowej w Gdańsku - Nowym Porcie.

4.3.4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Gdynia, ul. Generała Maczka 1
Celem działalności placówki jest pomoc w zaspokojeniu potrzeb bytowych, zdrowotnych,
religijnych, społecznych i kulturalnych osób starszych i niepełnosprawnych. Zadaniem placówki jest
promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu z połoŜeniem nacisku na sprawność zarówno
fizyczną, jak i psychiczną oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Dom Pomocy Społecznej jest
placówką wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Tabela 30. Dane liczbowe dotyczące osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w 2006r.

Wyszczególnienie
Liczba osób - stan na dzień 31.12.2006r.
Średnia miesięczna liczba osób przebywających w placówce
Liczba osób przebywających w placówce narastająco w okresie I – XII 2006r.

liczba
54
46
77

NajwaŜniejsze działania podejmowane w 2006 roku:
• Prowadzono zajęcia usprawniające i rehabilitacyjne:
− w sferze motorycznej: rehabilitacja grupowa i indywidualna, masaŜe lecznicze, kinezyterapii,
fizykoterapia, laser, krioterapia, ultradźwięki, diadynamic, lampa solux, gimnastyka
izometryczna, spacery relaksacyjne, prace pielęgnacyjne w ogrodzie, zajęcia choreograficzne;
− w sferze poznawczej: zapewnienie dostępu do codziennych informacji telewizyjnych i
prasowych, cykliczne czytanie ksiąŜek, treningi pamięci, pogadanki tematyczne, małe formy
literackie, koncerty, występy dzieci i dla dzieci, wycieczki, konkursy literackie, nauka języka
angielskiego;
− w sferze manualnej: tworzenie dekoracji okolicznościowych, malowanie na szkle, ceramice,
drewnie, nowe formy plastyczne z wykorzystaniem wełny i sznurka, projektowanie i
wykonywanie strojów na przedstawienia teatralne i taneczne, przygotowywanie stroików
świątecznych, prace hafciarskie, orgiami, szydełkowanie, wyrabianie i malowanie figurek
gipsowych z formy, przygotowywanie prac na wystawy tematyczne.
• Prowadzono terapię zajęciową, w ramach której prowadzono koła: teatralne, krawieckie, karciane
(trzy grupy), plastyczne, komputerowe, kabaretowe, taneczne i szachowe.
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Zapewniano opiekę pielęgniarską (porady, pogadanki, kontrola ogólnego stanu zdrowia).
Pomagano w załatwianiu problemów socjalno-bytowych, przy kontaktach z urzędami i innymi
instytucjami.
Organizowano imprezy okolicznościowe, integrowano ze środowiskiem lokalnym poprzez m. in.:
− przygotowywanie i uczestnictwo w świętach, spotkaniach i imprezach okolicznościowych – 38
spotkań;
− wyjścia do teatru, kina, wystawy, koncerty – 13 wyjść;
− projekcje filmowe w ośrodku 10 filmów, wspólne czytanie ksiąŜek;
− prelekcje i prezentacje – 12 spotkań;
− organizację i uczestnictwo w balu karnawałowym, balu przebierańców, zabawie
walentynkowej, śniadaniu wielkanocnym, festynie z okazji Dnia Dziecka, festynie
„Bezpieczne wakacje”, zabawie „Rozpoczęcie lata” w DDPS w Sopocie;
− występy zespołów artystycznych i amatorskich w placówce (jasełka, występy chórów,
występy seniorów z zaprzyjaźnionych DDPS, dzieci z przedszkoli i szkół itp.) – 18 spotkań;
− spacery nad morze, wycieczki do Piaseczna, Gniewa, Pelplina, wycieczka tramwajem
wodnym do Jastarni;
− w stały program organizowany przez pracowników placówki wpisały się juŜ III Wybory Miss i
Mistera Seniora w Gdyni.
Współpracowano z: przedszkolami z terenu Gdyni, Szkołą Podstawową Nr 23 w Gdyni i Nr 81 w
Gdańsku, Liceum Ogólnokształcącym Nr 6 w Gdyni, Liceum Plastycznym w Gdyni, Szkołą
Muzyczną, Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Dzieci w Gdyni, Chórami SONATA I ECHO, Wydziałem
Turystyki UM Gdyni, Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Sopocie, Klubem Seniora z
Dąbrówki, Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Związkiem Emerytów i Rencistów, SOS
Franciszkańskim, Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Dziennikiem Bałtyckim,
Telewizją Gdańsk, Radiem Gdańsk, Telewizją Tele-Top, „Ratuszem”, kinem Silver Screen,
Teatrem Miejskim, Teatrem Muzycznym, Towarzystwem Miłośników Gdyni, firmą Euromedical,.
Oferta dodatkowa dla społeczności lokalnej, w ramach której odbywają się:
− Terapia zajęciowa – 1 raz w tygodniu;;
− Gimnastyka i rehabilitacja – 2 razy w tygodniu;
− Spotkania Grupy integracyjnej dla osób starszych i dzieci „W krainie baśni i czarów” – 1 raz w
tygodniu.

4.3.5. Zespół Opiekuńczy
Gdynia, ul. Fredry 3
W skład Zespołu Opiekuńczego wchodzą cztery placówki
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dom Samotnej Matki
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Mieszkania Chronione
Placówka zaspokaja potrzeby bytowe, mieszkaniowe, zdrowotne, społeczne i religijne osób
starszych, niepełnosprawnych, samotnych matek oraz bezdomnych kobiet będących mieszkańcami
Gdyni, którzy z uwagi na wiek, sytuację Ŝyciową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne
kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.
Do Domu Samotnej Matki i Schroniska Dla Bezdomnych Kobiet trafiają kobiety oczekujące na
narodziny dziecka, po eksmisjach, bezrobotne, z problemem alkoholowym, oczekujące na miejsce w
domu pomocy społecznej lub przydział lokalu socjalnego.
Mieszkania Chronione, które oddano do uŜytku 10 kwietnia 2006r. Przeznaczone są dla
usamodzielniających się matek posiadających własny dochód, pozytywnie zaopiniowanych przez
Komisję Kwalifikacyjną MOPS. Zamieszkiwanie w nich stanowi ostatni etap wychodzenia z
bezdomności.
Odbiorcami oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej są głównie osoby starsze i
niepełnosprawne.
Tabela 31. Dane dotyczące osób przebywających w Zespole Opiekuńczym w 2006r.
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Wyszczególnienie
Liczba osób – stan na dzień 31.12.2006
w tym
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Dom Samotnej Matki (matki/dzieci)
Mieszkania Chronione (matki/dzieci)
Liczba osób przebywających w ZO narastająco w okresie
od 01.01.2006 do 31.12.2006
w tym
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Dom Samotnej Matki (matki/dzieci)
Mieszkania Chronione (matki/dzieci)
Średnia miesięczna liczba osób przebywających w ZO
w tym
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Dom Samotnej Matki (matki/dzieci)
Mieszkania Chronione (matki/dzieci)
Liczba osób nowoprzyjętych w 2006 roku
w tym
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Dom Samotnej Matki (matki/dzieci)
Mieszkania Chronione (matki/dzieci)

liczba

85
32
14
27 (11 matek i 8 dzieci)
12 (4 matek i 8 dzieci)

179
39
40
79 (31 matek i 48 dzieci)
21 (7 matek i 14 dzieci)

79
26
18
20 (8 matek i 12 dzieci)
15 (5 matek i 10 dzieci)
108
11
17
59 (24 matki i 35 dzieci)
21 (7 matek i 14 dzieci)

NajwaŜniejsze działania i ich efekty w 2006 roku:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

10 kwietnia 2006r. oddano do uŜytku 10 mieszkań chronionych. W sześciu z nich zamieszkało
19 osób (6 matek z 13 dziećmi). Mieszkania znajdują się na zaadoptowanym poddaszu Zespołu
Opiekuńczego. Prace budowlane prowadzono etapami. KaŜde z samodzielnych mieszkań składa
się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienką. Dwa z lokali przeznaczono i dostosowano do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Z mieszkankami podpisywane jest porozumienie będące
indywidualnym planem pomocy w pełnym usamodzielnieniu. Zamieszkanie moŜliwe jest przez
okres 3 lat. Nadzór nad mieszkaniami chronionymi prowadzony jest przez kierownika Zespołu
Opiekuńczego oraz koordynatora (pracownika socjalnego).
W Domu Samotnej Matki usamodzielniło się 18 kobiet z 26 dzieci, w tym 11 kobiet powróciło do
rodzin i partnerów, 3 wynajęły mieszkanie, 4 zamieszkały w mieszkaniach chronionych.
Z mieszkań chronionych usamodzielniły się 2 matki z 3 dzieci (wyprowadziły się do swoich
partnerów, ojców dzieci)
3 mieszkanki Domu Samotnej Matki wzięły udział w szkoleniu realizowanym przez Centrum
Reintegracji - Program Agenda Bezdomności. Uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach z
psychologiem, doradcą zawodowym i płatnych staŜach zawodowych. Z jedną z nich zawarto
kontrakt socjalny określający jej udział w programie.
W Schronisku usamodzielniło się 16 kobiet, 4 powróciły do rodzin, 9 wynajęło mieszkanie,
1 wynajęła mieszkanie przy wsparciu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności,
1 wraz dzieckiem zamieszkała w mieszkaniu chronionym, 1 otrzymała lokal socjalny.
2 mieszkanki Schroniska oczekują na miejsce w Domu Pomocy Społecznej.
Z 11 mieszkankami Mieszkań Chronionych podpisano indywidualne porozumienia celem
większego zmotywowania ich do podjęcia aktywnych działań zmierzających do usamodzielnienia.
9 mieszkanek Zespołu Opiekuńczego (6 kobiet ze Schroniska, 2 z Domu Samotnej Matki i 1 z
Mieszkań Chronionych) podjęło leczenie w Poradni Odwykowej.
3 mieszkanki Schroniska podjęły leczenie w Centrum Zdrowia Psychicznego.
1 mieszkanka Schroniska ze względu na pogarszający się stan zdrowia została skierowana do
Ośrodka Opiekuńczego.
3 dzieci z Domu Samotnej Matki uczestniczyło w wyjeździe kolonijnym w Lidzbarku Welskim
zorganizowanym przez MOPS Gdynia.
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Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta placówka była przygotowana na przyjmowanie spraw
interwencyjnych. W 2006 roku miało miejsce 8 przyjęć interwencyjnych (w tym dwa skierowania z
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na brak ogrzewania w mieszkaniu i
oczekiwanie na przyznany lokal socjalny).
5 osób uzyskało stopień niepełnosprawności.
6 seniorów skorzystało podopiecznych dofinansowanych wyjazdów na turnus rehabilitacyjny.
Dla podopiecznych ośrodka świadczono porady pielęgniarskie i medyczne, udzielano poradnictwa
w zakresie Ŝywienia dzieci, higieny, profilaktyki raka piersi, szczepień ochronnych, metod
zapobiegania ciąŜy, AIDS, uzaleŜnień, innych zagroŜeń dla zdrowia.
Dla seniorów zorganizowano gimnastykę usprawniająco-leczniczą oraz marszobiegi (raz w
tygodniu).
Wykonywano na zlecenie lekarza zabiegi rehabilitacyjne (diadynamic, laser, sollux, inhalator,
aquavibron, ugul).
Prowadzono terapię zajęciową. Codziennie odbywała się muzykoterapia dla seniorów oraz zajęcia
muzyczne dla dzieci.
Prowadzono zajęcia terapeutyczne dla dzieci.
Prowadzono zajęcia muzykoterapii dla seniorów oraz rytmiki dla dzieci.
Zainicjowano działalność kącika internetowego dla podopiecznych Ośrodka oraz nauki obsługi
komputera.
Przeprowadzono remont w Domu Samotnej Matki.
Przeprowadzono remont świetlicy i Sali terapii zajęciowej dla seniorów.
Włączano podopiecznych w organizację i zachęcano do udziału w imprezach integracyjnych,
okolicznościowych oraz do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych:
− organizacja spotkania walentynkowego dla seniorów, zabawy ostatkowej, śniadania
Wielkanocnego, festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Domu Samotnej Matki i Mieszkań
Chronionych, kolacji Wigilijnej, wyborach Miss i Mistera Seniora, balu andrzejkowym „Zlot
Czarownic”, wyjazdach na grzyby wspólnego grillowanie
− pogadanki, spotkania informacyjne (9 spotkań);
− udział mieszkańców w spotkaniach integracyjnych połączonych z występami artystycznymi
m.in. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka (7 spotkań) oraz w festynach i balach organizowanych
przez instytucje zaprzyjaźnione (szkoły, Centrum Kultury, Centrum Reintegracji Społecznej);
− wyjścia do kina, teatru, dla dzieci do „Małpiego Gaju” w Gdyni i Aquaparku w Sopocie,
Akwarium w Gdyni, dla seniorów wycieczka do Pelplina.
Zapewniono dodatkową ofertę dla społeczności lokalnej:
− organizowano zajęcia gimnastyczne dla seniorek – 2 razy w tygodniu;
− świadczono porady pielęgniarskie i medyczne, z zakresu Ŝywienia, profilaktyki raka piersi,
uzaleŜnień i innych zagroŜeń dla zdrowia.
Pozyskano sponsorów, dzięki którym moŜliwe było zorganizowanie imprez okolicznościowych,
m.in. Dnia Dziecka i uzyskanie licznych wejściówek na imprezy (kino, teatr). Ponadto moŜliwe było
wyposaŜenie w meble i sanitariaty łazienek i aneksów kuchennych w Mieszkaniach Chronionych.
Ze środków Rady Dzielnicy zakupiono telewizor dla Dziennego Domu.
Współpracowano z:
− Parafią NMP Królowej Polski - posługa duszpasterska - Msze św. w placówce w kaŜdy
pierwszy piątek miesiąca;
− Radą Dzielnicy Kamienna Góra – pomoc finansowa na rzecz placówki;
− Przedszkolem Samorządowym nr 7, w którym raz w miesiącu odbywają się bezpłatnie
zajęcia kompensacyjne dla dzieci z DSM;
− Gimnazjum nr 10 – nawiązano współpracę z pedagogiem i wolontariuszami, którzy
przeprowadzili świąteczną zbiórkę darów na rzecz dzieci – mieszkańców Domu Samotnej
Matki
− wolontariuszami i praktykantami - m.in. uczniowie z Liceów Ogólnokształcących nr 3 i 6,
uczniowie Zespołu Szkół Medycznych oraz studenci AWF zaangaŜowani w pomoc dzieciom
z Domu Samotnej Matki głównie w zakresie organizacji imprez okolicznościowych, występów
artystycznych, zbiórek darów, organizowania wycieczek, korepetycji, przygotowywania i
rozpowszechniania ulotek informacyjnych o ośrodku;
− Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (Program Agenda BezdomnościCentrum Reintegracji Społecznej) - udział matek w szkoleniach, staŜach zawodowych oraz
imprezach integracyjnych;
− PKPS - pozyskanie Ŝywności ( mleka i mąki) dla podopiecznych;
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Poradnią Odwykową i Centrum Zdrowia Psychicznego - kierowanie na leczenie, konsultacje
oraz nadzorowanie podjętej terapii i leczenia;
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Rodzinną, PUP-em;
kuratorami rodzinnymi Sądu Rejonowego w Gdyni - wymiana informacji na temat sytuacji
rodzin objętych nadzorem, wnioskowanie o nowe nadzory, przeprowadzanie rozmów
ostrzegawczo- wychowawczych;
Urzędem Miasta Gdyni - sprawy zasiłków rodzinnych, dotacji mieszkaniowych, lokali
socjalnych;
StraŜą Miejską - przyjęcia interwencyjne;
Policją - pogadanka dla podopiecznych Zespołu Opiekuńczego pt. “Bezpieczna Dzielnica”,
pomoc w nagłych przypadkach.
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V

ZADANIA POWIATU I PODMIOTY JE REALIZUJĄCE

5.1. ZESPÓŁ DS. REALIZACJI ZADAŃ POWIATOWYCH
5.1.1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i
wychowanie w rodzinie zastępczej. Realizacja zadań dotyczących rodzin zastępczych opierała się
w 2006r. na organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych, monitowaniu efektywności sprawowania
funkcji opiekuńczo - wychowawczych w tych rodzinach oraz udzielaniu przysługujących im świadczeń
pienięŜnych.
W okresie I – XII 2006r. współpracowano z 287 rodzinami zastępczymi, które sprawowały
opiekę nad 359 dziećmi. Podejmowane działania zmierzały do zapewnienia odpowiedniego poziomu
opieki w tych rodzinach poprzez pracę socjalną pracowników Sekcji ds. Rodzin Zastępczych,
poradnictwo Konsultanta Prawnego i specjalistyczne wsparcie pracowników Sekcji Specjalistycznego
Poradnictwa Rodzinnego.
W 2006 roku udzielano rodzinom zastępczym pomocy w następujących formach:
1) Pomoc pienięŜna dla dziecka – rodziny zastępcze otrzymywały, co miesiąc pomoc pienięŜną na
częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, tak aby pomóc tym rodzinom w
zaspokojeniu faktycznych potrzeb dzieci. Wysokość świadczenia uwzględniała wiek, stopień
rozwoju i stan zdrowia dziecka. Rodziny zastępcze otrzymywały takŜe jednorazowe świadczenia
pienięŜne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny.
W okresie I – XII 2006r. udzielono pomocy pienięŜnej ogółem 359 dzieciom przebywającym w
287 rodzinach zastępczych.
Kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 2 651 912,32 zł.
2) Praca socjalna – świadczona była rodzinom zastępczym oraz kandydatom na rodziny zastępcze.
W okresie sprawozdawczym wsparciem w formie pracy socjalnej objęto 370 rodzin (w tym 93
rodziny wyłącznie pracą socjalną).

A. Zawodowe rodziny zastępcze
Wśród zawodowych rodzin zastępczych wyróŜnić naleŜy dwie grupy:
1) Zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
Na terenie Gdyni funkcjonują obecnie 2 rodziny wykonujące zadania pogotowia rodzinnego.
Zapewniają one właściwą opiekę dzieciom do czasu unormowania ich sytuacji prawnej, by dzięki
temu dzieci mogły uniknąć skierowania do placówki opiekuńczo - wychowawczej. W 2006r. w
rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało ogółem 14 dzieci. Na
koniec grudnia 2006r. kaŜda z rodzin sprawowała opiekę nad 6 dzieci.
Osobie za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego wypłacano wynagrodzenie wraz ze składkami
na ubezpieczenie emerytalno - rentowe i fundusz pracy. Wydatki poniesione na to zadanie
wyniosły 62 382,19 zł.
2) Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcze
W 2006 roku funkcjonowało 8 specjalistycznych rodzin zastępczych, które sprawowały opiekę
nad 8 nieletnimi niedostosowanymi społecznie i 2 dzieci niepełnosprawnych. Rodziny te powstały
ze specjalistycznych rodzin dla nieletnich, które brały udział w realizacji zakończonego Programu
pomocy i pedagogiki specjalnej dla dzieci i młodzieŜy z problemami wychowawczymi z terenu
Gdyni. Rodziny funkcjonują poza powiatem Gdynia.
Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 78 079,68 zł.
3) Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze
W 2006 roku funkcjonowała 1 wielodzietna rodzina zastępcza, która sprawowała opiekę nad 5
dzieci. Rodzina funkcjonuje poza powiatem Gdynia. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły
38 896,00. zł
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B. Rodziny zastępcze sprawujące opiekę nad dziećmi z terenu Gdyni poza
·powiatem na podstawie porozumień
Miasto Gdynia w okresie I – XII 2006r. realizowało porozumienia zawarte z 10 powiatami. Na
terenie tych powiatów funkcjonowało 16 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 17 dzieci z
terenu Gdyni.
Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 153 240 96 zł.

C. Gdyńska Akcja Pozyskiwania Rodzin Zastępczych
W 2006r. Zespół ds. Realizacji Zadań Powiatowych prowadził kampanię informacyjną
propagującą ideę rodzicielstwa zastępczego. Miała ona na celu pozyskanie kandydatów na rodziny
zastępcze. Podczas dwóch festynów z okazji Dnia Dziecka zorganizowano punkty konsultacyjne dla
kandydatów na rodziny zastępcze. Pierwszy festyn odbył się 2 czerwca na Skwerze Kościuszki w
Gdyni a jego głównym organizatorem był Urząd Miasta Gdyni. Drugi festyn zorganizowany przez
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 pod nazwą „Bezpieczne wakacje” odbył się 9 czerwca
na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni.
We wrześniu 2006 roku pracownicy sekcji ds. rodzin zastępczych wraz kierownikiem i pracownikami
Ośrodka Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „TRAP” w ramach propagowania „Gdyńskiej Akcji
Pozyskiwania Rodzin Zastępczych wzięli udział w ogólnopolskim Dniu Rodzicielstwa Zastępczego w
wiosce dziecięcej SOS w Karlinie. Celem akcji była promocja rodzicielstwa zastępczego. Na imprezę
zostały zaproszone Powiatowe Centra Rodziny z całej Polski, organizacje pozarządowe zajmujące się
problematyką rodzicielstwa zastępczego, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, rodzice i
dzieci reprezentujące róŜne formy opieki rodzinnej i wychowankowie tych placówek. Program ten
transmitowany był na łamach telewizji polskiej. Joanna Kluzik – Rostkowska, podsekretarz stanu w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowała rozpoczętą we wrześniu 2006r. całoroczną
kampanię Ministerstwa. Podczas programu zaprezentowane zostały róŜne formy rodzicielstwa
zastępczego.
W maju 2006r. MOPS nawiązał współpracę z 30 gdyńskimi parafiami, które zobowiązały się do
propagowania idei rodzicielstwa zastępczego. Akcję poparł Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz
Gocłowski. Wystosował w tej sprawie pismo do proboszczów wszystkich gdyńskich parafii i do
wiernych.
Osobom zainteresowanym rodzinną formą opieki zastępczej nad dzieckiem informacji udzielali
pracownicy Sekcji ds. Rodzin Zastępczych, Sekcji ds. Usamodzielnień oraz Sekcji Specjalistycznego
Poradnictwa Rodzinnego, tj. pedagog, psycholog i konsultant prawny. Rozdano ulotki informacyjne na
temat rodzinnej opieki zastępczej (700 sztuk), natomiast dzieci otrzymały balony i naklejki z logo akcji i
logo Gdyni (650 sztuk).

5.1.2. Usamodzielnienia osób opuszczających placówki i rodziny zastępcze
Sekcja ds. Usamodzielnień i Integracji ze Środowiskiem realizuje zadania związane ze
wsparciem usamodzielnianych wychowanków opuszczających: rodziny zastępcze, placówki
opiekuńczo – wychowawcze, zakłady poprawcze oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.
Prowadzone przez Sekcję działania miały na celu przygotowanie młodzieŜy opuszczającej
placówki i rodziny zastępcze do samodzielnego Ŝycia w oparciu o indywidualny program
usamodzielniania - poprzez pracę socjalną oraz pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń.

Świadczenia udzielone osobom usamodzielnianym
1) Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – świadczenie to pozwala na rozpoczęcie
lub kontynuowanie właściwego procesu usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem osobie
pełnoletniej, która opuściła placówkę lub rodzinę zastępczą. W 2006r. ta pomoc przeznaczana
była na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu i wyposaŜenia mieszkania,
zakup niezbędnych urządzeń domowych, pomocy naukowych oraz sprzętu słuŜącego do podjęcia
zatrudnienia. W ramach realizacji tego zadania udzielono pomocy rzeczowej na
zagospodarowanie:
• 18 osobom opuszczającym rodziny zastępcze w wysokości 85 178,39 zł
• 9 osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze w wysokości 43 086 zł
• 2 osobom opuszczającym młodzieŜowe ośrodek szkolno-wychowawczy w wysokości 9 804 zł
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•

2 osobom opuszczającym specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w wysokości 9726 zł

2) Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – w ramach tej pomocy osoby
usamodzielniane otrzymują dofinansowanie do wynajmu pokoju. W 2006r. dofinansowanie
otrzymało:
• 13 osób opuszczających rodziny zastępcze. Kwota pomocy wyniosła 20 112,60 zł
• 11 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze na kwotę 16 648 zł
• 1 osoba opuszczająca młodzieŜowy ośrodek szkolno-wychowawczy Kwota pomocy wyniosła
2 700 zł
• 1 osoba opuszczająca zakład poprawczy na kwotę 1 023 zł
3) Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki – pomoc na kontynuowanie lub podjęcie nauki
została przyznana:
• 48 osobom opuszczającym róŜnego rodzaju placówki, w tym
− 32 osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze,
− 9 osobom opuszczającym młodzieŜowe ośrodki szkolno-wychowawcze,
− 5 osobom opuszczającym zakłady poprawcze
− 2 osobom opuszczającym specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
Łączna kwota świadczeń wyniosła 181 611,80 zł.
• 119 osobom z 111 rodzin zastępczych. Łączna kwota świadczeń wyniosła 477 862,20 zł.
4) Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia – jest to pomoc ukierunkowana na udzielanie poradnictwa,
kierowanie do Powiatowego Urzędu Pracy, MłodzieŜowego Biura Pracy, Pomorskiego Miasteczka
Zawodów, przekazywaniu informacji o dostępnych kursach i szkoleniach osób bezrobotnych.
W 2006r. z tej formy wsparcia skorzystało:
• 28 osób opuszczających rodziny zastępcze
• 15 osób opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze
• 4 osoby opuszczające młodzieŜowe ośrodki szkolno-wychowawcze.
5) Pomoc w postaci pracy socjalnej jest kolejną formą wsparcia osób usamodzielnianych. W
okresie I – XII 2006r. pracą socjalną objęto:
• 164 osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych, (w tym 71 osób wyłącznie pracą socjalną)
• 65 osób usamodzielnianych z placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym 31 osób
wyłącznie pracą socjalną).
6) Od grudnia 2005 roku funkcjonuje mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków
rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej. Mieszkają w nim 3 wychowanki rodzin
zastępczych i 3 wychowanki Domu Dziecka. Nad całością oddziaływań w ramach utworzonego
mieszkania czuwa dochodzący wychowawca – koordynator. Jego rola polega na wspieraniu i
monitoringu podejmowanych przez usamodzielniane wychowanki działań. W 2006 r. nikt się nie
usamodzielnił.
W okresie sprawozdawczym nie udzielono pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie.

5.1.3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne i prawne
1) Poradnictwo rodzinne.
Do najczęstszych problemów, z powodu których pracownicy Sekcji Specjalistycznego
Poradnictwa Rodzinnego udzielali wsparcia, naleŜały: zaburzenia procesów emocjonalnych i
motywacyjnych u dzieci, zaburzenia dynamiki procesów nerwowych u dzieci, trudności
adaptacyjne do Ŝycia w rodzinie i szkole, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, trudności w
dokonaniu wyboru dalszej drogi Ŝyciowej, alkoholizm, kryzysy małŜeńskie, nieumiejętność
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, problemy z nauką.
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Tabela 32. Poradnictwo rodzinne udzielane w okresie I – XII 2006r.

Wyszczególnienie

liczba osób

Praca z rodzinami zastępczymi

311

Praca z rodzinami naturalnymi
Praca z osobami opuszczającymi rodziny zastępcze oraz
placówki opiekuńczo-wychowawcze
Praca z innymi rodzinami (niepełniącymi funkcji rodziny
zastępczej)
Ogółem

20

liczba spotkań
474 - w sekcji
266 - w środowisku
49

43

90

44

32

418

1026

2) Szkolenie rodzin zastępczych.
W 2006r. przeprowadzono szkolenia dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny
zastępcze spokrewnione z dzieckiem. Zakres tematyczny szkolenia dostosowany był do
specyficznych problemów występujących w rodzinie zastępczej. Ogółem przeszkolono 50 rodzin.
3) Prowadzenie superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych MOPS – od lutego br.
psycholog sekcji poprowadził 28 spotkań superwizyjnych (szczegółowy opis patrz podrozdział
4.1.4. Poradnictwo psychologiczne).
4) Prowadzenie spotkań dla psychologów MOPS – odbyło się 7 spotkań, w czasie których
omawiane były superwizje pracy socjalnej. Koordynatorem spotkań był psycholog sekcji.
5) Współpraca z innymi instytucjami:
• Szkoły i pedagodzy– 31 konsultacji;
• Sąd Rejonowy i kuratorzy – 27 konsultacji;
• Poradnie specjalistyczne – 17 konsultacji;
• Rodzinne Domy Dziecka – 5 konsultacji;
• Dom Dziecka – 2 konsultacje;
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 6 wizyt
• Policja – 2 konsultacje
• DOPS-y – 5 konsultacji
7) Poradnictwo prawne – w ramach obsługi prawnej Zespołu ds. Realizacji Zadań Powiatowych
konsultant prawny udzielał porad na potrzeby administracyjne. Dwa razy w tygodniu z poradnictwa
mogli korzystać klienci Zespołu ds. Realizacji Zadań Powiatowych. W okresie I – XII 2006r.
udzielono ogółem 87 porad prawnych, w tym 28 porad prawnych rodzinom zastępczym i 59
porad prawnych osobom niepełnosprawnym.

5.1.4. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych
W 2006r. do placówek opiekuńczo - wychowawczych skierowano ogółem 78 dzieci. Liczbę
skierowań do poszczególnych rodzajów placówek przedstawia poniŜsza tabela.
Tabela 33. Liczba skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych w okresie I – XII 2006r.

Placówka
Całodobowy Ośrodek Socjalizacyjny dla dzieci od 0 do 3 lat ul. W. Radtkego
Dom Dziecka w Gdyni, ul Demptowska
Interwencyjny Ośrodek Opiekuńczy przy Domu Dziecka, ul. Demptowska
Placówka Interwencyjna przy Domu Dziecka, ul. Wejherowska
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Hodowlana
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. W. Radtkego
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Chlebowa
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kopernika
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5, ul. Olgierda
Rodzinny Dom Dziecka Nr 6, ul. Artemidy
Regionalna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom im. J. Korczaka w Gdańsku
Ogółem
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liczba
skierowań
11
9
24
14
3
3
2
1
8
3
78

5.1.5. Całodobowy Ośrodek Socjalizacyjny dla dzieci od 0 – 3 lat
Gdynia, ul. Wójta Radtkego 23
Podstawowym celem placówki jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono opieki
zastępczej. Zapewnia równieŜ doraźną, całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, które są
umieszczane w placówce w wyniku interwencji. Placówka jest jedynym ośrodkiem dla małych dzieci o
charakterze interwencyjnym na terenie Gdyni
W placówce przebywają dzieci w wieku od 0 do 3 lat, są to przede wszystkim dzieci zabierane
rodzicom przez sąd z powodu zaniedbań na czas postępowania lub po jego zakończeniu, noworodki
pozostawiane przez matki w szpitalu, dzieci zagroŜone przemocą psychiczną i fizyczną, zabierane
przez Policję podczas interwencji, dzieci porzucone przez rodziców biologicznych.
Odbiorcami są równieŜ rodziny dysfunkcyjne, które dla dobra dziecka chcą uregulować swoją
sytuację Ŝyciową (rodziny te mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej) oraz rodzice
samotnie wychowujący dziecko, którzy ze względu na stan zdrowia i konieczność podjęcia leczenia
nie są w stanie zapewnić dziecku opieki.
Kierowanie do placówki na pobyt całodobowy następuje po wyczerpaniu moŜliwości
udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia dziecka w rodzinnej opiece zastępczej.
Tabela 34. Dane liczbowe dotyczące Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego w 2006r.

Wyszczególnienie
Liczba wychowanków przebywających – stan na 31.12.2006r.
Liczba wychowanków narastająco w okresie I – XII 2006r.
Średnia miesięczna liczba wychowanków
Liczba wychowanków przyjętych w 2006r.
Liczba wychowanków, którzy powrócili do rodziny naturalnej
Liczba wychowanków umieszczonych w rodzinie adopcyjnej
Liczba wychowanków umieszczonych w rodzinie zastępczej
Liczba wychowanków przeniesionych do innej placówki

liczba
9
28
12
20
6
4
5
4

Działania podejmowane w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej zmieniają się w
zaleŜności od potrzeb i sytuacji, w jakiej znajduje się wychowanek, zawsze jednak skupiają się wokół
tworzenia jak najbardziej sprzyjających warunków dla jego rozwoju a takŜe ograniczania pobytu
dziecka w placówce do niezbędnego minimum. Działania te realizowane są na pięciu
płaszczyznach:
• Poznawanie uwarunkowań społeczno – wychowawczych, osobowości wychowanków, ich
moŜliwości psychofizycznych, kontaktów ze środowiskiem rodzinnym, pobudzaniu aktywności w
przygotowaniu do samodzielnego Ŝycia, w celu wspierania w rozwoju wychowanka.
• Wskazywanie zasad, form, metod i technik wychowania opiekuńczego, uzyskania lepszych
efektów prowadzonej pracy opiekuńczo - wychowawczej.
• Modernizowanie działalności opiekuńczo – wychowawczej z uwzględnieniem specyfiki zadań
konkretnej formy opieki.
• Akcentowanie konieczności dokształcenia i doskonalenia pracy opiekunów i wychowawców.
• Opisywanie doświadczeń i osiągnięć placówki w pracy opiekuńczo – wychowawczej w celu
wymiany i wzbogacenia doświadczeń.
Działania podjęte w okresie styczeń – grudzień 2006 r.:
• Zminimalizowano u wychowanków zaburzenia i opóźnienia w rozwoju fizycznym i psychicznym
(potwierdzają to regularne badania monitoringowe);
• Przy znacznym wzroście nowoprzyjętych wychowanków 19 dzieci opuściło placówkę. Wobec
wszystkich wychowanków podejmowane są niezwłocznie działania zmierzające do uregulowania
ich sytuacji prawnej;
• 6 dzieci powróciło do rodziny naturalnej;
• 4 wychowanków umieszczono w rodzinie adopcyjnej, a 5 w rodzinie zastępczej.
• Wobec 4 dzieci toczą się w Sądzie Rejonowym w Gdyni postępowania rozpoznawcze, a w
przypadku 2 sprawy o pozbawienie ich rodziców władzy rodzicielskiej.
• Zapewniono dzieciom opiekę medyczną i profilaktyczną (diagnostyka, szczepienia ochronne,
inicjowanie bądź kontynuacja leczenia specjalistycznego);
• 11 dzieci było pod stałą kontrolą specjalistycznych poradni lekarskich na terenie Trójmiasta.
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•
•

•

•

Wychowanków objęto stałą opieka logopedyczną w wymiarze 7 godzin tygodniowo.
Zorganizowano imprezy dla dzieci:
− przy współpracy z gdyńskimi szkołami podstawowymi i średnimi zorganizowano dla
wychowanków spotkania Wielkanocne i z okazji Dnia Dziecka;
− spotkanie Mikołajkowe i Wigilijne;
− wraz z uczniami Zespołu Szkół Chemicznych zorganizowano dla dzieci teatrzyk kukiełkowy;
− zapewniono dzieciom uczestnictwo w festynie z okazji rozpoczęcia lata organizowanym przez
śłobek Niezapominajka.
Pozyskano sponsorów:
Firma OPEC w Gdyni i inne instytucje oraz osoby prywatne, które ufundowały upominki i
paczki świąteczne; zorganizowano wraz z Radą Studencką WSAiB w Gdyni zbiórki
upominków świątecznych dla dzieci; firma SEMEKO pomaga w organizacji uroczystości
urodzinowych dla wychowanków
Współpracowano z:
− Policją, Sądem i Kuratorami Sądowymi, z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Gdyni i
miejscowościach ościennych (Wejherowo, Luzino, Sopot), z Powiatowymi Centrami Pomocy
Rodzinie, Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Sądami, Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w zakresie pracy socjalnej prowadzonej z rodzina naturalną oraz
działaniami na rzecz regulowania sytuacji wychowanków;
− Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gdyni przy ul. Opata Hackiego w celu
zapewnienia dzieciom właściwej opieki logopedycznej;
− Polskim Związkiem Głuchych, Stowarzyszeniem „Cisza” i Stowarzyszeniem „Efeta” w zakresie
doskonalenia metod pracy z wychowankiem posiadającym wadę słuchu;
− Akademią Medyczną w Gdańsku w zakresie szybkiej i nowoczesnej diagnostyki
specjalistycznej wychowanków;
− Stowarzyszeniem OVUM w zakresie szkoleń i doskonalenia metodologii prowadzonej pracy
socjalnej i opiekuńczo - wychowawczej. Biuro Porad Obywatelskich prowadzone przez ww.
organizację słuŜy pomocą w ramach poradnictwa prawnego udzielanego rodzinom
wychowanków. Współpraca ma ponadto na celu opracowanie dla rodziców broszur
informacyjnych i ulotek z zakresu prawa rodzinnego i mediacji, Stowarzyszenie udostępniło
równieŜ miejsce na swoich stronach internetowych w celu poszukiwania sponsorów na rzecz
dzieci oraz przekazało darowiznę rzeczową w postaci dodatkowego wyposaŜenia Ośrodka.
− Holenderską Fundacją „Child and Future” w zakresie pozyskiwania kandydatów na rodziców
zastępczych za granicą;
− Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Szkołami Policealnymi w celu wymiany
wiedzy i doświadczeń;
− Fundacją Grupy TP S.A. w ramach programu „Dźwięki marzeń”;
− Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w zakresie rehabilitacji ruchowej niepełnosprawnych
wychowanków’
− Ośrodkiem Rodzin zastępczych i adopcyjnych „TRAP” w Gdyni w zakresie pozyskiwania
rodzin zastępczych i adopcyjnych dla wychowanków Ośrodka;
− Fundacją STICHTING KIND EN TOEKOMST w zakresie wymiany doświadczeń na temat
adopcji niepełnosprawnych wychowanków;
− śłobkiem „Niezapominajka” w zakresie podnoszenia jakości pracy opiekuńczo-wychowawczej
oraz uczestnictwa dzieci w imprezach okolicznościowych;
− Szkołami policealnymi poprzez umoŜliwienie odbycia praktyk zawodowych;
− Wolontariuszami w zakresie podnoszenia standardów opiekuńczo – wychowawczych;
− Mediami oraz placówkami oświatowymi w zakresie informowania o problematyce sieroctwa
społecznego i propagowaniu idei rodzinnych form opieki zastępczej (artykuły w gazetkach
szkolnych, wywiady, spotkania ze studentami).

5.1.6. Zapewnienie opieki w domach pomocy społecznej
Zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie finansowania osób
przebywających w DPS spowodowała konieczność zawierania przez Gminę Gdynia porozumień z
powiatami prowadzącymi ponadgminne DPS w celu uregulowania spraw, które nie wynikają z
przepisów a są istotne dla miasta ze względów finansowych. Na podstawie 6 takich porozumień i 2
umów ze Zgromadzeniem Sióstr ElŜbietanek osoby z terenu Gdyni mogą być kierowane do ogółem 13
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domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów . Z powodu zmiany przepisów nie kieruje się
juŜ osób do placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z którymi umowy zawarte zostały
przed 01.01.2004r.
Ponadto w sprawie kierowania i umieszczania mieszkańców Gdyni w domach pomocy
społecznej Prezydent Miasta Gdyni wydał w dniu 01.06.2004r. zarządzenie w sprawie ustanowienia
procedury w ww. sprawie. Na jej podstawie oraz w oparciu o ustalenia z władzami miasta, osoby w
podeszłym wieku, niepełnosprawne fizycznie i przewlekle somatycznie chore są kierowane, poza
nielicznymi przypadkami, do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Legionów 121 w Gdyni, natomiast
osoby przewlekle psychicznie chore oraz niepełnosprawne intelektualnie są kierowane do DPS poza
Gdynią. W 2006r. faktycznie umieszczono na pobyt stały 39 osób w róŜnego typu domach pomocy
społecznej: Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniŜsza tabela.
Tabela 35. Liczba osób faktycznie umieszczonych w domach pomocy społecznej na pobyt stały w 2006r.

Placówka
Dom Pomocy Społecznej
ul. Legionów, Gdynia
w tym
osoby przewlekle psychicznie chore lub niepełnosprawne intelektualnie
osoby przewlekle somatycznie chore, niepełnosprawne fizycznie lub
w podeszłym wieku
DPS na terenie innych powiatów
w tym
osoby przewlekle psychicznie chore lub niepełnosprawne intelektualnie
osoby przewlekle somatycznie chore, niepełnosprawne fizycznie lub
w podeszłym wieku
Ogółem

liczba osób
9
9
30
13
17
39

W okresie I – XII 2006r. w róŜnego typu domach pomocy społecznej przebywały narastająco
w oparciu o nowe i stare przepisy ogółem 153 osoby. Na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na
dzień 31.12.2006r. z opieki w tych domach korzystało ogółem 131 osób. Szczegółowe informacje
dotyczące liczby osób przebywających w DPS zostały zebrane w tabeli.
Tabela 36. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej na pobyt stały w 2006r. i stan na dzień
31.12.2006r.

Placówka
Dom Pomocy Społecznej
ul. Legionów, Gdynia
w tym
w oparciu o nowe przepisy
DPS na terenie innych powiatów –
nowe przepisy - 6 porozumień i 2 umowy
DPS prowadzone przez podmioty niepubliczneumowy sprzed 01.01.2004
w tym
DPS „Dom Seniora” w Gdańsku
CP CARITAS im. O. Pio w Gdyni
IDO „Za Sosnami” w Gdańsku
Ogółem

liczba osób
przebywających w
okresie I – XII 2006

liczba osób stan na dzień
31.12.2006r.

83

72

16

14

55

48

15

11

5
8
2
153

4
5
2
131

Wydatki związane z realizacją zadania, jakim jest zapewnienie opieki w domach pomocy
społecznej, przedstawiały w 2006r. następująco:
• wydatki związane z opłatą za pobyt 15 mieszkańców w DPS prowadzonych przez podmioty
niepubliczne - w oparciu o umowy sprzed 01.01.2004r. – 226 253,04 zł, z tego 209 881,30 zł z
dotacji celowej budŜetu państwa oraz 16371,74 zł ze środków własnych powiatu.
9

3 DPS-y na terenie powiatu starogardzkiego, 2 DPS-y na terenie powiatu wejherowskiego, 1 DPS na terenie powiatu lęborskiego, 3 DPS-y
na terenie powiatu słupskiego, 2 DPS-y na terenie powiatu słupskiego, 1 DPS na terenie powiatu Legionowskiego i DPS prowadzony przez
Siostry ElŜbietanki w Wejherowie.
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•

wydatki związane z opłatą gminy za pobyt 55 mieszkańców w domach pomocy społecznej poza
powiatem Gdynia - w oparciu o nowe przepisy finansowania – 461 400 zł.

5.1.7. Rehabilitacja społeczna
Celem rehabilitacji społecznej jest integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
poprzez stworzenie osobom tym optymalnych warunków do godziwej egzystencji.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 z
późniejszymi zmianami, a takŜe w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 25.06.2002 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków PFRON.
W 2006r. środki PFRON przeznaczono na udzielenie pomocy w postaci dofinansowania do:
1) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej,
2) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
4) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
BudŜet na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2006 ustalony został na
kwotę 1 624 748 zł, z czego w pierwszym półroczu wykorzystano 1 505 900 zł. Szczegółowe
informacje dotyczące realizacji poszczególnych zadań zawiera tabela nr 36.
Tabela 37. Realizacja zadań finansowanych ze środków PFRON w okresie I – XII 2006r.

Nazwa zadania
Dofinansowanie do zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze ogółem
w tym
dla dzieci i młodzieŜy
Dofinansowanie do uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych
- ogółem
w tym
dla dzieci i młodzieŜy

liczba osób, którym
wypłacono dofinansowanie

kwota wykorzystana na
realizację zadania

504

533 948 zł

84
940
(w tym 186 opiekunów)

563 446 zł

190
(w tym 89 opiekunów)

Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu się
- ogółem
w tym
dla dzieci i młodzieŜy

13
1581

114 762 zł

408 506 zł

137

suma

140 884 zł

159 326 zł
1 505 900 zł

5.2. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W 2006r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizował
następujące działania z zakresu zadań zleconych powiatu:
1) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyŜej 16 roku Ŝycia;
2) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku Ŝycia;
3) wydawanie w imieniu Prezydenta Gdyni legitymacji osoby niepełnosprawnej;
4) określenie wskazań wynikających ze stopnia niepełnosprawności dotyczących:
• odpowiedniego zatrudnienia,
• szkolenia, w tym specjalistycznego,
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•
•
•
•
•
•
•
•

zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
uczestnictwa w terapii zajęciowej,
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce
techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
korzystania z systemu wsparcia środowiskowego,
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną moŜliwością samodzielnego Ŝycia,
konieczności codziennego i stałego współudziału opiekuna osoby niepełnosprawnej w
procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,
konieczności zamieszkiwania osoby niepełnosprawnej w oddzielnym pokoju z uwagi na jej
niepełnosprawność.

Tabela 38. Liczba przyjętych wniosków z uwzględnieniem celu ich złoŜenia w okresie I – XII 2006r.

Przyjęte wnioski o wydanie
orzeczenia

cel złoŜenia wniosku

Świadczenia pienięŜne z pomocy społecznej
Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w
samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług
socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych)
Odpowiednie zatrudnienie
o stopniu niepełnosprawności Zasiłek pielęgnacyjny
(osoby powyŜej 16 roku Ŝycia) Inne (ulgi i uprawnienia)
Szkolenie
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Korzystanie z karty parkingowej
Uczestnictwo w terapii zajęciowej
Ogółem
Zasiłek pielęgnacyjny
o niepełnosprawności
Zasiłek stały
(osoby poniŜej 16 roku Ŝycia)
Ulgi i uprawnienia
Ogółem

liczba
wniosków
772
848
553
353
375
27
118
24
14
3 084
346
115
17
478

Najwięcej wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności (osoby powyŜej 16 roku Ŝycia)
złoŜono, aby uzyskać moŜliwość korzystania z systemu środowiskowego wsparcia (27,5%). 25% osób
ubiegło się o świadczenia pienięŜne z pomocy społecznej, natomiast 17,9% osób ubiegających się o
orzeczenie stopnia niepełnosprawności chciało uzyskać moŜliwość odpowiedniego do ich stanu
zdrowia zatrudnienia (np. w zakładzie pracy chronionej).
Tabela 39. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności wydanych w okresie I – XII 2006r.

Liczba wydanych orzeczeń
Wyszczególnienie

Osoby po
16 roku Ŝycia
Osoby przed
16 rokiem Ŝycia

zaliczenie do os.
niepełnospr.

niezaliczenie do os.
niepełnospr.

odmowa ustalenia
niepełnospr.

ogółem
wydanych
orzeczeń

3 024

10

90

3 124

435

40

3

478
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Dane dotyczące realizacji zadania dotyczącego wydawania w imieniu Prezydenta Gdyni
legitymacji osoby niepełnosprawnej uprawniającej do korzystania z ulg przedstawia poniŜsza tabela.
Tabela 40. Liczba wydanych legitymacji w okresie I – XII 2006r.

Wyszczególnienie
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem Ŝycia na podst. waŜnych orzeczeń o
niepełnosprawności
Legitymacje wydane osobom po 16 roku Ŝycia na podst. waŜnych orzeczeń o
niepełnosprawności
Legitymacje wydane na podst. orzeczeń wydanych przez organy rentowe (KIZ,
ZUS, KRUS, MON, MSWiA) w związku z brzmieniem art. 54 i 62 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
Ogółem
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liczba
377
1546

563
2 486

VI

ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI W DRODZE
KONKURSU ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

W 2006 roku 8 zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych było przez organizacje
pozarządowe, którym w/w zadania zostały zlecone w drodze konkursu. Rodzaje zadań zleconych i
organizacje pozarządowe zajmujące się ich realizacją przedstawia poniŜsza tabela.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawuje nadzór nad realizacją zadań zleconych oraz
prawidłowością wykorzystania dotacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole we
wszystkich organizacjach pozarządowych realizujących zadania zlecone.
Tabela 41. Zadania zlecone do realizacji w drodze konkursu organizacjom pozarządowym.

Organizacja
pozarządowa

Stowarzyszenie
„Razem”

Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne

Fundacja Misja
Chrześcijańska
„OAZA”

Pomorski
Zarząd
Okręgowy PCK

Rodzaj zadania zleconego

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Zadaniem Ośrodka jest świadczenie pomocy
psychologicznej, prawnej, usług hostelowych,
które są dostępne cała dobę – osobom i
rodzinom będą-cym ofiarami przemocy lub
znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej.
W ramach zadań Ośrodek pełni całodobowy
interwencyjny dyŜur telefoniczny – w 2006r.
udzielono 1166 porad telefonicznych,
prowadzono indywidualną pracę z osobami
przeŜywającymi kryzysy, w 2006r. – 1626
spotkań dla 694 osób, prowadziło grupy
terapeutyczne i psychoedukacyjne, w 2006r.
odbyły się 74 spotkania dla 415
uczestniczących. Ośrodek współpracuje z
wolontariuszami – w 2006r. pracowało 16
wolontariuszy. OIK mieści się w Gdyni przy ul.
Leszczyki 177.
Prowadzenie
schroniska
dla
osób
bezdomnych uzaleŜnionych od alkoholu z
terenu Gdyni.
Placówka zapewnia pobyt 20 osobom
uzaleŜnionym od alkoholu i osobom
znajdującym się w stanie nietrzeźwości oraz
zaspokaja ich podstawowe potrzeby, a takŜe
zapewnia terapię indywidualną i kieruje do
pozawiejskich placówek leczenia
stacjonarnego. W 2006 roku w schronisku
przebywało narastająco 58 osób. Schronisko
mieści się przy ul. Jana z Kolna 28.
Zapewnienie całodobowej czasowej opieki, w
tym usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
na rzecz osób wymagających tej formy
pomocy, w szczególności osób bezdomnych,
mieszkańców Gdyni. W 2006 roku w ośrodku
przebywało 13 osób. Ośrodek Opieki „Oaza”
mieści się w Rogoźnicy.
Zapewnienie specjalistycznych usług
opiekuńczych osobom chorym psychicznie na
terenie miasta Gdyni.
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Czas
realizacji
zadania

Wysokość
przyznanej
dotacji

Kontrole

W dniach
29.05 09.06.2006

01.09.2003 31.12.2006

364.100 zł

01.01.2005 30.04.2007

216.400 zł

W dniach
06.1013.10.2006

15.11.2003 31.12.2006

130.000 zł

W dniach
11.0915.09.2006

301.830 zł

W dniach
13.1117.11.06
21.11-

01.05.2004 31.12.2006

w Gdańsku -

Fundacja
„Niesiemy
Pomoc”

Gdyńskie
Stowarzyszenie
Integracyjne
„PROMYK”

Pomorskie
Centrum
Pomocy
Bliźniemu
MONAR –
MARKOT w
Gdańsku

Do zadań realizowanych na rzecz klientów
naleŜą: opieka nad chorym w domu, ćwiczenia
fizyczne i rehabilitacyjne, pomoc w
codziennym Ŝyciu.
W 2006 roku z tej formy pomocy skorzystało
57 osób.
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla mieszkańców Gdyni.
Odbiorcami usług są osoby starsze, chore lub
Niepełnosprawne. W 2006 roku z tej formy
pomocy skorzystało 702 osoby.
Prowadzenie Ośrodka Adaptacyjnego dla
Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej z terenu
Gdyni.
Działalność Ośrodka jest związana z
adaptacja osób niepełnosprawnych
intelektualnie do samodzielnego, w miarę ich
moŜliwości, Ŝycia społecznego poprzez
usprawnianie psychofizyczne oraz program
treningu społecznego. Podopieczni ośrodka
uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych,
indywidualnej terapii pedagogicznej,
psychologicznej oraz w terapii zajęciowej. W
2006 roku z pomocy skorzystało 78 osób w
palcówce oraz 15 osób w mieszkaniach
chronionych.
Ośrodek mieści się przy ul. Maciejewicza 11.
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych
osób i rodzin na terenie Gdyni.
Zadaniem schroniska jest zapewnienie
schronienia, wyŜywienia, dostępu do zaplecza
higieniczno-sanitarnego, podstawowych
środków czystości oraz w razie potrzeby do
odzieŜy i obuwia bezdomnym oso-bom i
rodzinom. Jednocześnie podopieczni
otrzymują pomoc w załatwianiu spraw
formalno-bytowych i administracyjnych oraz
wsparcie w rozwiązywaniu problemów
bytowych.
W 2006 roku w schronisku przebywało 77
osób
Schronisko PCPB – OPR Gdynia mieści się
przy ul. Leszczyki 153
Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych
męŜczyzn na terenie Gdyni.
Zadaniem noclegowni jest zapewnienie
noclegu od18.00-8.00, gorącego posiłku,
dostępu do zaplecza higieniczno-sanitarnego,
podstawowych środków czystości oraz w razie
potrzeby do odzieŜy i obuwia bezdomnym
dorosłym męŜczyznom. W 2006 roku z
noclegowni skorzystało 58 osób.
Noclegownia PCPB – OPR Gdynia mieści się
przy ul. Leszczyki 153
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24.11.06

01.01.2005 31.12.2006

1.684.398 zł

W dniach
15.03.2006 31.03.2006

01.07.2004 30.07.2007

774.470 zł

W dniach
25.04.2006 10.05.2006

01.04.2006 31.12.2008

181.500 zł

01.04.2006 31.12.2008

81.000 zł

W dniach
11.1215.12.2006

W dniach
27.1130.11.2006

GDYŃSKIE SAMODZIELNE JEDNOSTKI PUBLICZNE
VII

I NIEPUBLICZNE DZIAŁAJĄCE W SYSTEMIE
POMOCY SPOŁECZNEJ I POZOSTAJĄCE W
NADZORZE MOPS

7.1. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE
Na mocy ustawy o pomocy społecznej placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu Gdyni w
2000 roku zostały włączone w system pomocy społecznej. Stały się podległe organizacyjnie i
merytorycznie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni, lecz nadal pozostają
samodzielnymi jednostkami budŜetowymi.
We wrześniu 2006 r. uruchomiono Rodzinny Dom Dziecka nr 6 przy ul. Artemidy 3.






Placówki o charakterze całodobowym
Dom Dziecka
Interwencyjny Ośrodek Opiekuńczy przy Domu
Dziecka
Placówka Interwencyjna w Ognisku
Wychowawczym
Rodzinne Domy Dziecka:
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Hodowlana
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. Radtkego
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Chlebowa
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kopernika
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 5, ul. Olgierda
• Rodzinny Dom Dziecka Nr 6, ul. Artemidy



Placówki dzienne
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka”
• Poradnia Pomocy Dziecku i Rodzinie
(dział szkoleniowo-terapeutyczny)
• Poradnia Dziecka Krzywdzonego
(wraz z Pokojem Przesłuchań)
• Placówka Wsparcia Dziennego (dział
Profilaktyki i Wychowania)

Placówki opiekuńczo wychowawcze podejmowały szeroką współpracę ze specjalistami z
innych instytucji i organizacji, w szczególności z pedagogami szkolnymi, psychologami, specjalistami z
poradni psychologiczno - pedagogicznych, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, organizacjami
pozarządowymi, ośrodkami adopcyjnymi, pracownikami MOPS.
Współpraca polegała głównie na poradnictwie i konsultacji podejmowanych działań na rzecz
dzieci w zakresie normowania sytuacji prawnej, rozwiązywania pojawiających się problemów
wychowawczych, pozyskiwania rodzin zastępczych i adopcyjnych, w sprawach usamodzielnienia,
diagnozy szkolnej. Pozyskiwano teŜ sponsorów, wolontariuszy oraz organizacje, które wspierały
placówki opiekuńczo- wychowawcze w uatrakcyjnieniu czasu wolnego wychowanków.

7.1.1. Dom Dziecka
Gdynia, ul. Demptowska 46
Dom Dziecka jest placówką socjalizacyjną, która dzieciom pozbawionym okresowo lub trwale
opieki
rodzicielskiej,
zapewnia
opiekę
całodobową,
prawidłowe
warunki
pobytu
i rozwoju, podejmując działania zmierzające do powrotu dziecka do domu lub znalezienia rodzinnej
formy opieki zastępczej. Wychowankami placówki są dzieci w wieku od lat 3 do usamodzielnienia. W
2006 roku zgodnie z opracowanym planem reorganizacji placówki: zmniejszono liczbę grup
wychowawczych z 4 do 3, zwiększono do 2 osób obsadę opiekunów nocnych ze względu na
umieszczanie w jednej grupie rodzeństw, powołano zespół specjalistów monitorujących sprawy
wychowawcze podopiecznych poprzez udzielanie wsparcia wychowankom oraz ich rodzinom.
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Tabela 42. Dane liczbowe dotyczące Domu Dziecka w 2006 r.
liczba wychowanków przebywających (stan na 31.12.2006r.)
liczba wychowanków narastająco
średnia miesięczna liczba wychowanków
liczba usamodzielnionych wychowanków
liczba wychowanków, którzy powrócili do rodziny naturalnej
liczba wychowanków umieszczonych w rodzinie adopcyjnej
liczba wychowanków umieszczonych w rodzinie zastępczej
liczba nowoprzyjętych wychowanków
liczba wychowanków przeniesionych do innej placówki

53
88
67
7
7
10
12
13

Realizowane programy i zajęcia dodatkowe w 2006 roku
1) Program „Krok w dorosłość” – (kontynuacja z 2005 r.) – 15 wychowanków.
2) Szkolenie „układam puzzle swojego Ŝycia” z zakresu:
- Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 1 wychowanek
- Telemarketing – 1 wychowanek
3) Szkolenia aktywizujące z zakresu:
- Nauka j. angielskiego – 6 wychowanków
- Trening interpersonalny – 6 wychowanków
- Trening aktywnego poszukiwania pracy – 6 wychowanków.
4) WdroŜenie procedur dotyczących indywidualnej diagnozy podopiecznych w Poradni Pomocy
Dziecku Krzywdzonemu – przebadano 15 wychowanków.
5) Od maja 2006 r. przy Domu Dziecka funkcjonuje Ośrodek Adopcyjny „TRAP”., którego głównym
celem działania jest pozyskiwanie i szkolenie rodzin zastępczych i adopcyjnych – przeszkolono 3
rodziny zastępcze, 10 rodzin adopcyjnych, 2 małŜeństwa kandydatów do prowadzenia rodzinnego
domu dziecka.
6) Od lipca 2006 r. funkcjonuje kolejna grupa rodzinna (8 dzieci) przygotowująca się do pełnienia
funkcji Rodzinnego Domu Dziecka.
7) We wrześniu powołano 6 Rodzinny Dom Dziecka dla 8 dzieci.
8) Współpracowano z instytucjami: policją, sądem rodzinnym, poradniami psychologicznopedagogicznymi, ośrodkami adopcyjnymi.
9) Nawiązano współpracę z Komitetem Ochrony Praw Dziecka o/Gdańsk.
10) Pozyskano sponsorów, którzy umoŜliwili m. in. wyjazd dzieci na letni obóz rekreacyjno – sportowy
w Borach Tucholskich
11) Pracownicy placówki podnosili kwalifikacje zawodowe – 2 osoby ukończyły studia podyplomowe,
szkolenie z zakresu indywidualnych planów pracy z dzieckiem prowadzone przez Towarzystwo
„Nasz Dom” – 12 osób, „Pomoc dziecku krzywdzonemu” – 12 osób, warsztaty terapii
ericksonowskiej – 6 wychowawców, specjalistyczny warsztat doskonalenia zawodowego „Szkoła
Animatorów Profilaktyki”.
12) Organizowano zajęcia dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiej WyŜszej Szkoły
Humanistycznej, przyjmowano praktykantów odbywających obowiązkowe praktyki studenckie
(50 studentów).
13) Zajęcia motywujące do pozytywnych działań – kontynuacja zajęć wspierających pracę
pedagogiczną, odbierane są przez dzieci jako atrakcyjne zajęcia o charakterze pozalekcyjnym.
 Galeria prac dziecięcych BĘC – kontynuacja pracy od 1995 roku i rozwijanie działalności
galerii;
 Komputerownia – wychowankowie uczą się podstaw programowania, obsługi programów
(m.in. Word, Excel, Paint), korzystania z Internetu. NiezaleŜnie od prowadzonych zajęć
wychowankowie mogą korzystać z pracowni;
 Zajęcia sportowo-rekreacyjne– czas organizowany w formie zajęć i zawodów sportowych
dla młodszych dzieci z placówki i środowiska lokalnego;
 Siłownia – uruchomiona została w 2003 roku i ciągle jest rozwijana;
 Rowerownia – pracownia prowadzona przez wolontariusza, przeprowadzano w niej naprawę
i konserwację sprzętu i przygotowywano do zaplanowanych wycieczek rowerowych.
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7.1.2. Interwencyjny Ośrodek Opiekuńczy przy Domu Dziecka
Gdynia, ul. Demptowska 46
Interwencyjny Ośrodek Opiekuńczy działający przy Domu Dziecka funkcjonuje od 1 sierpnia
2000r. Jest placówką zapewniającą dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców
znajdującemu się w sytuacji kryzysowej doraźną, całodobową opiekę. Zapewnia miejsce do spania,
wyŜywienie, pomoc rzeczową oraz wychowanie i kształcenie dostosowane do wieku i moŜliwości
rozwojowych dziecka, do chwili powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce
rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej. Pobyt dziecka nie powinien trwać dłuŜej niŜ 3 dni. W
przypadku, gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku,
pobyt moŜe być przedłuŜony (nie dłuŜej jednak niŜ do 3 miesięcy). Po tym okresie dziecko trafia do
grupy wychowawczej Domu Dziecka.
W szczególnie uzasadnionej sytuacji spowodowanej przemocą domową, zagroŜeniem Ŝycia i
zdrowia moŜliwe jest zapewnienie doraźnej interwencyjnej opieki rodzicowi umieszczonego w
placówce dziecka na czas niezbędny do uregulowania najpilniejszych spraw lub zapewnienia miejsca
w innej właściwej placówce. Osoba otrzymuje fachową pomoc oraz informacje o moŜliwościach
rozwiązania problemu.
Ośrodek dysponuje 5 pokojami (15 łóŜek), kuchnią, łazienką, świetlicą i pokojem socjalnym.
Tabela 43 . Dane liczbowe dotyczące Interwencyjnego Ośrodka opiekuńczego w 2006 r.
liczba wychowanków przebywających (stan na 31.12.2006)
20
liczba wychowanków narastająco
43
średnia miesięczna
14
liczba usamodzielnionych wychowanków
liczba wychowanków, którzy powrócili do rodziny naturalnej
11
liczba wychowanków umieszczonych w rodzinie adopcyjnej
liczba wychowanków umieszczonych w rodzinie zastępczej
2
liczba nowoprzyjętych wychowanków
33
liczba wychowanków przeniesionych do innej placówki
12
Podejmowane działania w 2006 roku:
 Przygotowywano dzieci do Ŝycia społecznego – wdraŜano do prawidłowego
funkcjonowania w grupie, wyrabiano nawyki higieniczne, usamodzielniano w
czynnościach Ŝycia codziennego.
 Pomagano w pokonywaniu trudności w nauce poprzez zajęcia korekcyjnokompensacyjne, ruchowe i relaksacyjne.
 Wychowankowie korzystają z zajęć organizowanych dla podopiecznych Domu Dziecka
(zajęcia plastyczne, komputerowe, j. angielski, basen).
 Współpracowano ze specjalistami; pedagogiem, psychologiem i logopedą.
 Współpracowano z instytucjami: sądem, policją, szkołami, poradniami specjalistycznymi.

7.1.3. Rodzinne Domy Dziecka
Celem Rodzinnych Domów Dziecka jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie
pozbawionym opieki rodziców całodobowej opieki i wychowania w warunkach zbliŜonych do domu
rodzinnego, do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej,
zastępczej, bądź do usamodzielnienia. RDD tworzy jedną, wielodzietną rodzinę wychowującą dzieci w
róŜnym wieku, w tym dorastające i stopniowo usamodzielniające się. UmoŜliwia wspólne wychowanie i
opiekę licznemu rodzeństwu.
W roku 2006 funkcjonowało 6 Rodzinnych Domów Dziecka:
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, ul. Hodowlana 27/1
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, ul. Wójta Radtkego 43/10
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Chlebowa 19
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, ul. Kopernika 35
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5, ul. Olgierda 57
Rodzinny Dom Dziecka Nr 6, ul. Artemidy 3
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RDD Nr 2
ul. W. Radtkego

RDD Nr 3
ul. Chlebowa

RDD Nr 4
ul. Kopernika

RDD Nr 5
ul. Olgierda

RDD Nr 6
ul. Artemidy

liczba wychowanków (stan na
31.12.2006)
liczba wychowanków narastająco
średnia miesięczna
liczba usamodzielnionych
wychowanków
liczba wychowanków, którzy powrócili
do rodziny naturalnej
liczba wychowanków umieszczonych w
rodzinie adopcyjnej
liczba wychowanków umieszczonych w
rodzinie zastępczej
liczba nowoprzyjętych wychowanków
liczba wychowanków przeniesionych
do innej placówki

RDD Nr 1
ul. Hodowlana

Tabela 44. Dane liczbowe dotyczące Rodzinnych Domów Dziecka w Gdyni w 2006 r.
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W związku z charakterem placówek we wszystkich RDD połoŜony został szczególny nacisk na:
 Zapewnienie wychowankom odpowiedniej opieki, kształcenie oraz wyrównywanie opóźnień
rozwojowych i szkolnych.
 Spełnianie potrzeb emocjonalnych dzieci, zabezpieczenie u nich poczucia bezpieczeństwa,
 Wykształcenie prawidłowych relacji pomiędzy wychowankami.
 Wpajanie zasad współŜycia w grupie, wdraŜanie do codziennych obowiązków, dbałość o wygląd i
higienę.
 W zaleŜności od potrzeb wychowanków podejmowano działania mające na celu wyrównanie
opóźnień rozwojowych i szkolnych np. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone przez
wolontariuszy – RDD nr 2,4,5,6 oraz opieka psychologiczna Poradni Pomocy Dziecku i Rodzinie –
RDD nr 1, 2, 3. W zakresie diagnozy szkolnej korzystano z pomocy poradni psychologiczno –
psychologicznej. Podopieczni Domów uczęszczali takŜe na dodatkowe zajęcia na terenie szkół.
 W zaleŜności od potrzeb współpracowano z: szkołami, do których uczęszczają dzieci, Poradnią
Wychowawczo-Zawodową, lekarzami rodzinnymi i specjalistami, Sądem Rodzinnym, Rodzinnym
Ośrodkiem Diagnostyczno Konsultacyjnym, Ośrodkiem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych,
Zespołem ds. realizacji Zadań Powiatowych MOPS, Centrum Zdrowia Psychicznego.
 Zapewniano organizację czasu wolnego i wypoczynku: wycieczek, wyjazdów szkolnych, zajęć
pozalekcyjnych, kolonii.
 Wsparcie sponsorów (RDD nr 5).
 Utrzymywanie kontaktu z rodzinami dzieci.
 Organizowanie uroczystości świątecznych i okolicznościowych np. urodziny dzieci.

7.1.4. Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
Gdynia, ul. Wejherowska 65
Od maja 2004 roku Ognisko Wychowawcze zostało objęte reorganizacją polegającą na
stworzeniu placówki wielofunkcyjnej. Opracowany został program restrukturyzacji i wynikające z niego
zadania szczegółowe dla poszczególnych działów. Obecnie Ognisko tworzą:
 Placówka Interwencyjna
 Poradnia Pomocy Dziecku i Rodzinie – Dział Szkoleniowo-Terapeutyczny
 Placówka Wsparcia Dziennego - Dział Profilaktyki i Wychowania
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A. Placówka Interwencyjna
Placówka Interwencyjna rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 lipca 2002 roku. Od maja 2004
roku Placówka organizacyjnie przestała bezpośrednio podlegać pod Dom Dziecka w Gdyni i obecnie
jest w strukturach Ogniska Wychowawczego. Ośrodek przeznaczony jest dla dziesięciorga dzieci w
wieku 13-18 lat, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, a ich sytuacja prawna nie jest uregulowana.
Głównym celem placówki jest zabezpieczenie bytu dziecka, zapewnienie mu poczucia
bezpieczeństwa przez doraźną całodobową opiekę oraz wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub
umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej. Dzieciom
zapewniano kształcenie dostosowane do wieku i moŜliwości wychowanków, pomoc pedagogiczną i
psychoterapeutyczną. Pracę opierano o przygotowywane diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji
Ŝyciowej dziecka.
Tabela 45. Dane liczbowe dotyczące Placówki Interwencyjnej w 2006 roku
liczba wychowanków przebywających (stan na 31.12.2006)
10
liczba wychowanków narastająco
39
średnia miesięczna
14
liczba usamodzielnionych wychowanków
liczba wychowanków, którzy powrócili do rodziny naturalnej
5
liczba wychowanków umieszczonych w rodzinie adopcyjnej
liczba wychowanków umieszczonych w rodzinie zastępczej
liczba wychowanków przeniesionych do innej placówki
8

Prowadzone typy zajęć w Placówce to:
 Zajęcia socjoterapeutyczne (indywidualne i grupowe)
 Rozmowy z dziećmi
 Indywidualne kontakty z rodzicami
 Zajęcia terapeutyczne przy ścisłej współpracy z Poradnią Rodzinną Ogniska
 Pomoc w nauce
 Zajęcia sportowe (ścianka wspinaczkowa, wycieczki rowerowe, piłka noŜna, koszykówka)
 Zajęcia warsztatowe (warsztaty kulinarne, plastyczne, teatralno- artystyczne w Centrum
Interwencji Artystycznej), nauka gry na gitarze
 Wyjścia na basen, do kina, wycieczki jedno i kilkudniowe, wyjazdy wakacyjne dla kilkorga
dzieci
 Kultywowanie tradycji narodowej, świąt, uroczystości okolicznościowych np. urodziny
 W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodzin „Otwarte Drzwi”
kontynuowano Warsztaty Aktywności Twórczej.
 Zorganizowano weekendowy wyjazd „Skautowa szkołą filmowa” wspólnie z zastępem
harcerzy.
Poza wymienionymi działaniami placówka współpracowała ze: szkołami, do których uczęszczali
wychowankowie, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Centrum Zdrowia Psychicznego,
przychodnią lekarską, Policją, Sądem Rejonowym, Rodzinnym Ośrodkiem DiagnostycznoKonsultacyjnym, Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”.
Pozyskano sponsora: PROKOM – wsparcie rzeczowe w postaci dostarczanych posiłków (obiady).
Cały zespół pracowników uczestniczył co dwa tygodnie w zebraniach klinicznych prowadzonych przez
superwizora. Podnoszono kwalifikacje zawodowe pracowników, wszyscy oni wzięli udział w
warsztatach: „Diagnoza i podejmowanie interwencji na rzecz dziecka krzywdzonego” a takŜe
indywidualnie brali udział w szkoleniach pracowników zakresu psychotraumatologii, pomocy
socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi, pomocy dziecku
wykorzystywanemu seksualnie.

A. Placówka Wsparcia Dziennego
Dział Profilaktyki i Wychowania
Placówka Wsparcia Dziennego obejmuje opieką dzieci z rodzin, w których moŜliwości
sprawowania prawidłowej opieki i wychowania są istotnie zagroŜone z powodu: występowania w
rodzinie problemu alkoholowego, zagroŜenia przemocą domową i innymi formami krzywdzenia,
problemów związanych z samotnym rodzicielstwem, wielodzietnością połączoną z trudnymi
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warunkami lokalowymi i niskimi dochodami, długotrwałego bezrobocia powodującego konflikty
rodzinne, niewydolności wychowawczej, zamieszkaniem rodziny w środowisku lokalnym zagroŜonym
demoralizacją, problemów zdrowotnych rodziców powodujących niemoŜność zapewnienia dziecku
rozwoju.
Tabela 46. Dane liczbowe dotyczące wsparcia dziennego dzieci w Ognisku Wychowawczym.
liczba wychowanków przebywających (stan na 31.12.2006)
52
liczba wychowanków narastająco
82
średnia miesięczna
51
liczba nowoprzyjętych wychowanków
29
liczba wychowanków, którzy przestali uczęszczać ogółem
31
w tym z powodu:
16
rezygnacji rodziców
rezygnacji dziecka
5
przejścia do innej placówki
6
inne powody
4
Zakres świadczonej pomocy w Placówce Wsparcia Dziennego w 2006 roku:








Specjaliści Poradni Pomocy Dziecku i Rodzinie udzielali pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
prawnej i socjalnej wychowankom i członkom ich rodzin
Pokonywano trudności szkolne w trakcie codziennych zajęć grup wychowawczych, konsultowano
zakres pomocy z pedagogami szkół, do których uczęszczają dzieci
Zorganizowano półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich na bazie dostępnej oferty
zajęć realizowanych w Placówce
Zapewniono wychowankom jeden posiłek dziennie
Praca w grupach wychowawczych (wycieczki, gry, zabawy, konkursy)
Program wychowania przez pracę (utrzymanie porządku, pomoc w przygotowywaniu posiłków)
Program zajęć rozwijających zainteresowania:
• warsztaty aktywności twórczej oparte o pracownię multimedialną
• zajęcia plastyczne i teatralne wykorzystujące elementy artterapii
• zajęcia sportowe
• zajęcia w pracowni komputerowej

Działania podejmowane w ramach pracy z rodziną:
• wspieranie w sytuacjach trudnych
• mobilizowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów
• rozmowy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, kuratorem rodzinnym
• podejmowanie interwencyjnych
Współpracowano z pedagogami szkolnymi, kuratorami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
Psychicznego, przychodnią lekarską, Policją, Sądem Rejonowym, VI LO (wolontariat), Oddziałem
śandarmerii Wojskowej Marynarki Wojennej (zwiedzanie portu wojennego). Na terenie placówki
praktyki zawodowe odbywali studenci Pomorskiej WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Gdyni oraz
Gdańskiej WyŜszej Szkoły Humanistycznej.

C. Poradnia Pomocy Dziecku i Rodzinie
Dział Szkoleniowo – Terapeutyczny
Poradnia Pomocy Dziecku i Rodzinie rozpoczęła działalność w październiku 2004r. Od
września 2005 roku ofertę poradni poszerzono o Poradnię Dziecka Krzywdzonego z tzw. pokojem
przesłuchań wyposaŜonym zgodnie z obowiązującymi normami w lustro weneckie i sprzęt audio
W 2006 r. udzielono:
• 2 974 porad terapeutycznych
• 50 porad psychiatrycznych
• 150 porad prawnych
• 389 nowoprzyjętych osób do poradni
W okresie sprawozdawczym w ramach pracy poradni podjęto następujące działania:
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Ścisła specjalizacja poradni w kierunku świadczenia pomocy dzieciom do lat 16 ulegającym
przemocy fizycznej i seksualnej, jak i ich rodzicom.
Rozszerzenie zatrudnienia o terapeutów, psychiatrę, diagnostów, terapeutów systemowej pracy z
rodziną
Ustalono zasady współpracy z Domem Dziecka podczas realizacji zadania diagnozowania urazów
u dzieci wchodzących w system opieki całodobowej w Gdyni
Od października 2006 r. zostały otwarte grupy:
• „Szkoła dla rodziców”
• edukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy
• wsparcia dla rodziców zastępczych i wychowawców rodzinnych domów dziecka
• gimnazjalna – przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Gdyni
Wprowadzono dzienne rozliczanie udzielonych porad, standardy pracy terapeutów i diagnostów
.Współpracowano z: pedagogami, lekarzami rodzinnymi, pediatrami, Sądem Rejonowym.
Zrealizowano projekt w ramach EFS – szkolenia dla specjalistów, którzy pracują z dziećmi.
Doskonalono warsztat zawodowy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach z zakresu
diagnozy dziecka krzywdzonego, psychotraumatologii, diagnozy i terapii dziecka molestowanego
seksualnie, z zakresu przygotowywania i pisania opinii sądowych. Pracownicy uczestniczyli teŜ w
superwizjach.

7.2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

PRZY UL. LEGIONÓW

Dom Pomocy Społecznej świadczył swoim mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze
i wspomagające (m.in. udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie
mieszkańców, umoŜliwienie zaspokajania podstawowych potrzeb religijnych i kulturowych).
Mieszkaniec domu korzystał z usług, których zakres i rodzaj wynikał z indywidualnego planu wsparcia,
opracowanego (jeŜeli jest to moŜliwe) z jego udziałem, przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy.
Działania wynikające z indywidualnego planu koordynował pracownik Domu zwany „pracownikiem
pierwszego kontaktu.
Tabela 47. Dane liczbowe dotyczące DPS w 2006 roku
liczba osób - stan na dzień 31.12.2006
liczba osób umieszczonych w 2006 roku na podstawie decyzji
liczba osób przebywających w placówce narastająco

72
9
81

W okresie sprawozdawczym:
 Przeszkolono personel przed wprowadzeniem procedur:
• Postepowanie w przypadku pobytu mieszkańca w szpitalu – 20 osób
• Postępowanie z bielizna brudną, bielizną czystą, bielizną brudną od chorego mieszkańca,
postępowanie z odpadami medycznymi – 21 osób
• Mycie i dezynfekcja pomieszczeń – 6 osób
• Wykonywanie gimnastyki oddechowej – 15 osób
 Podnoszono kwalifikacje pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu
tematyki dotyczącej m.in. leczenia zespołów otępiennych u pacjentów w podeszłym wieku oraz u
pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi, opieki pielęgniarskiej nad ludźmi przewlekle chorymi,
psychiatrii w opiece długoterminowej.
 Kontynuowano działalność Klubu Seniora „Redłowo – Słońce”.
W spotkaniach Klubu uczestniczyli mieszkańcy Domu oraz seniorzy z dzielnicy Redłowo.
 Kontynuowano program pomocy osobom uzaleŜnionym od alkoholu „Pomoc do
samopomocy”, którego realizację rozpoczęto we wrześniu 2004 roku. W programie poza
mieszkańcami DPS uczestniczyły osoby bezdomne przebywające w Tymczasowym Ośrodku
Opiekuńczym. Terapeuci ds. uzaleŜnień prowadzili równieŜ cykl spotkań dla członków klubu
seniora.
 Na terenie placówki odbywały się cotygodniowe spotkania Grupy AA Przyjaciele Boba i Bila”
 Mieszkańcy Domu uczestniczyli takŜe w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione DPS- y
w Gdańsku, Słupsku oraz Domy Dziennego Pobytu w Gdyni i Rumi.
 Kontynuowano współpracę ze szkołami, przedszkolami, chórami, które przygotowywały
przedstawienia i koncerty dla naszych mieszkańców.
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7.3. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W 2006 roku funkcjonowało 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej, które dysponowały 112
miejscami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych.
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów ze środków PFRON w roku 2006 wyniosło:
1 382 452,00 zł
Tabela 48. Dane dotyczące osób korzystających z Warsztatów w 2006r.
Liczba osób korzystających na dzień 31.12.2006r.
112
Liczba osób korzystających w 2006r. narastająco
120

1. Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Gdyni przy ul. Harcerskiej 4 został utworzony 01.01.2002 r. Na terenie
Warsztatu działało 5 pracowni: witraŜu, wikliny, plastyczna, gospodarstwa domowego oraz
pracownia multimedialna dla 25 uczestników.
2. Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Gdyni przy
ul. Jęczmiennej 8 został utworzony 29.10.2004 roku dla 20 uczestników. Na terenie Warsztatu
działały 4 pracownie: tkacko-wikliniarska, gospodarstwa domowego, plastyczna i artterapii. Z
dniem 01.12.2006 r. Warsztat rozszerzono o 3 miejsca dla dodatkowych uczestników.
3. Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „Cisza” przy ul.
Gradowej 16 został utworzony 30.12.2004 r. Na terenie Warsztatu działały 4 pracownie:
plastyczna, gospodarstwa domowego, ogrodnictwa i uspołeczniająca oraz pracownia
„sprawnych rąk” dla 20 uczestników.
4. Warsztat Terapii Zajęciowej Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego „Promyk”
w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 został utworzony 29.12.2004 r. Na terenie Warsztatu
działały 4 pracownie: gospodarstwa domowego, dziennikarsko-informatyczna, przyrodniczogospodarcza oraz rękodzieła artystycznego dla 20 uczestników. Z dniem 29.12.2006 Warsztat
rozszerzono o 4 miejsca dla dodatkowych uczestników.
5. Warsztat Terapii Zajęciowej Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Gdańsk z siedzibą
w Gdyni przy ul. Hallera 31 został utworzony dnia 29.12.2006 r. Na terenie Warsztatu działało
5 pracowni: komputerowo-informatyczna, poligraficzno-edytorska, form artystycznych-rzemiosł
róŜnych, komunikacji i umiejętności społecznych oraz gospodarstwa domowego dla 20
uczestników.
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PODSUMOWANIE

VIII

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni realizuje zadania samorządu gminnego i
powiatowego z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z nakreślonymi przez Prezydenta Miasta oraz
Radę Miasta kierunkami rozwoju systemu pomocy społecznej w mieście.
W 2006 roku MOPS kontynuował wcześniejsze, sprawdzone działania na rzecz mieszkańców
miasta, ze szczególnym naciskiem na pomoc dziecku i rodzinie. Ponadto poprzez rozszerzanie i
udoskonalanie wsparcia środowiskowego oraz instytucjonalnego, a takŜe podejmowanie szeregu
nowych inicjatyw, przede wszystkim na rzecz osób bezrobotnych, dąŜył do podwyŜszenia
efektywności systemu pomocy społecznej w Gdyni.
W 2006r. kontynuowano realizację projektu „Wolontariat w MOPS”, dzięki czemu poprzez
stałą współpracę z 68 wolontariuszami wzmocniono zakres oferowanej pomocy.
Podobnie jak w zeszłym roku przystąpiono do ogólnopolskiej społeczno - edukacyjnej akcji
promującej obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych - Czerwiec Aktywnych
Społeczności - organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano 11 akcji. Ponadto z myślą o dzieciach, osobach
starszych i niepełnosprawnych zorganizowano ogółem 38 imprez okolicznościowych.
W zakresie pomocy dziecku i rodzinie wyjątkowe uznanie na szczeblu ogólnopolskim znalazła
praca MOPS na rzecz rodzin zastępczych. Dwie pracownice Sekcji ds. Rodzin Zastępczych zostały
wyróŜnione w ogólnopolskim konkursie „Przyjaciel rodziny 2005” organizowanym przez Fundację
Ernest & Young. Z uwagi na fakt, Ŝe jury w tym konkursie stanowiły rodziny zastępcze, Rodzinne
Domy Dziecka i organizacje pozarządowe wspierające rodziny, nagroda ta ma znaczenie szczególne.
Ponadto w okresie sprawozdawczym zakończono prace remontowe w Zespole Opiekuńczym
przy ul. Fredry i dnia 10 kwietnia oddano do uŜytku 10 mieszkań chronionych dla samotnych matek z
dziećmi. W sześciu z nich zamieszkało 19 osób (6 matek z 13 dziećmi). Doświadczenia zebrane w
pracy z osobami bezdomnymi pokazują, Ŝe pobyt w mieszkaniu chronionym połączone z programem
wychodzenia z bezdomności jest korzystną formą pomocy ukierunkowaną na rewalidację społeczną
tych osób.
Następną zakończoną w 2006r. inwestycją było oddanie czterech nowych pokoi mieszkalnych
dla podopiecznych Ośrodka Opiekuńczego dla Osób Przewlekle Chorych przy ul. Bosmańskiej 32a.
Pokoje powstały dzięki adaptacji pomieszczeń administracyjnych na piętrze Ośrodka. Od 11 maja br.
liczba dostępnych w Ośrodku Opiekuńczym miejsc powiększyła się o 11 i wynosi obecnie 33.
We wrześniu 2006r. zaczął funkcjonować na terenie Gdyni kolejny Rodzinny Dom Dziecka Nr
6 przy ul. Artemidy 3. Wychowankami Domu zostało 8 dzieci w wieku od 5 do 17 lat.
W grudniu 2006r. został utworzony w Gdyni piąty Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Hallera
31 prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odz.Gdańsk z siedzibą w Gdyni. Na terenie
Warsztatu działa 5 pracowni dla 20 uczestników
Nowym działaniem na rzecz klientów MOPS jest rozpoczęta 1 czerwca realizacja projektu
„Gdyński Spinaker - aktywizacja długotrwale bezrobotnych samotnych rodziców na rynku pracy”.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w kwocie 334 080,55
zł, natomiast wkład własny Miasta Gdyni wyniósł 87 818,45 zł. Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie
aktywności na rynku pracy 52 długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej. Gdyński Spinaker ma przyczynić się do ograniczenia zjawiska
marginalizacji społecznej wśród osób bezrobotnych. Projekt trwać będzie do 31.07.2007.
Kolejną nową inicjatywą jest rozpoczęta w marcu br. realizacja Programu prac społecznie
uŜytecznych. MOPS jest koordynatorem Programu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta
Gdyni. Program skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy
społecznej. Ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, ma przeciwdziałać
wykluczeniu społecznemu i być etapem na drodze do usamodzielnienia i uniezaleŜnienia od systemu
pomocy społecznej. W 2006r. w Programie uczestniczyło 51 osób.
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