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Czas szybko upływa. Banalne i jakże prawdziwe zdanie. Kończymy rok pracy. Jeszcze 
jeden. Też u schyłku już projekt Rodzina Bliżej Siebie. Prawie zapomnieliśmy o 
podsumowaniach, konferencjach, publikacjach… Ten obraz chowa się dość szybko 
za mglisty woal niepamięci. 

 Próbujmy jednak utrwalać te naj-

ważniejsze i najpiękniejsze momenty 

z sześcioletniej historii RBS. Dość 

wyraźnie jeszcze i w szczegółach 

przywołać można te wszystkie chwi-

le, w których gorący oddech zbliżają-

cych się terminów czuliśmy na swoich 

karkach. Stres łączył się z ekscytacją 

i gorączką pracy zespołowej. Gdy 

na chwilę przystanąć to widać jesz-

cze świeże barwy na wspomnieniach 

przepełnionych satysfakcją, dumą i 

poczuciem dobrze wykonanej pra-

cy. To miłe doznanie zawieszenia w 

chwilowej pauzie szalonego biegu. 

Wracajmy raz na jakiś czas do wspo-

mnień, przemyśleń, tamtych emocji. 

 Nie będziemy teraz pisać o tym, 

że NOWE nadchodzi a wraz nim 

dużo nowej pracy. Nie teraz. W tym 

momencie, pachnącym żywicą świer-

kową i piernikami zachęcamy do 

ogrzewania się tym, co dobre przyda-

rzyło się w mijającym roku - zarówno 

w projekcie jak i we wszystkich ob-

szarach Waszego mopsowego zaan-

gażowania. Wsłuchajmy się w dźwięk 

głosu naszych najbliższych, uchwyć-

my w zdjęcia pamięci te wyjątkowe 

momenty, które już na nas czekają, 

by potem oprawić je w drogocenne 

ramki i umieścić na ścianie naszych 

doświadczeń. 

Wszystkiego dobrego.

Mirosława Jezior                                                                                              
Jarosław Józefczyk



Wraz z końcem roku realizacja projektu „Rodzina bliżej siebie” przejdzie do historii. 
Podsumowanie 6 lat jego funkcjonowania i osiągniętych efektów odbyło się 23 
października w sali audytoryjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Techologicznego, 
podczas konferencji „Człowiek najlepsza inwestycja – innowacyjne metody w pracy 
socjalnej”.
 Wcześniej na konferencji praso-
wej, która odbyła się także w PPNT, 
o najważniejszych efektach „Rodziny 
bliżej siebie” opowiadał dziennika-
rzom Jarosław Józefczyk, kierownik 
projektu. Zaprezentował również wy-
daną przez MOPS publikację „Ro-
dzina bliżej siebie. Czas przemian w 
gdyńskiej pomocy społecznej i nowa-
torskich inwestycji w człowieka”.  
 Konferencję podsumowującą 23 
października otworzyli Michał Guć, 
wicprezydent Gdyni i Mirosława Je-
zior, dyrektor MOPS w Gdyni.
 Program ostatniej już konferen-
cji RBS był niezwykle bogaty. Warto 
przy okazji zaznaczyć, że w przygoto-
wanie i organizację tego wydarzenia 
włączyli się przede wszystkim pra-
cownicy panelu rodzin i panelu osób 
niepełnosprawnych. Swój udział mieli 
też inni związani z projektem przez 
ostatnie 6 lat i należący do przecho-
dzącego już do historii, szeroko rozu-
mianego RBS Team. Bardzo ciekawą 
debatę na temat wartości społecznej 
niesienia pomocy drugiemu człowie-
kowi i kwestiach ekonomicznych w 
panelu dyskusyjnym podjęli: Michał 
Guć (wiceprezydent Gdyni), dr Hubert 
Kaszyński (Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie), prof. dr hab. Anna Ko-
tlarska – Michalska (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
Aleksandra Mróz – Wykusz (Funda-
cja Zmian Społecznych „Kreatywni”), 
Irena Muszkiewicz – Herok (Fundacja 
Gospodarcza w Gdyni), prof. zw. dr 
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hab. Krzysztof Szałucki (Uniwersytet 
Gdański, skarbnik miasta Gdynia) i  
Piotr Wróblewski (Gdańska Fundacja 
Innowacji Społecznej).
 Wykład pt.: „Zindywidualizowane 
formy pracy socjalnej jako podstawa 
efektywnego współdziałania z czło-
wiekiem zagubionym w świecie pro-
blemów” wygłosiła prof. dr hab. Anna 
Kotlarska – Michalska (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
natomiast dr Hubert Kaszyński (Uni-
wersytet Jagielloński w Krakowie) za-
prezentował wykład  „Człowiek nie? 
pełnosprawny – kopalnia zasobów”.
Bardzo mocnym punktem konferen-
cji okazała się część warsztatowa, 
podczas której uczestnicy próbowali 
odpowiedzieć sobie na pytania doty-
czące potrzeby zróżnicowania inten-
sywności pomagania, dostrzegania 
i wykorzystywania w pracy zasobów 
własnych i środowiska oraz jak do-
bierać intensywność pomagania i 
jak właściwie wykorzystywać zasoby 
drzemiące w osobach niepełnospraw-
nych.
 Podczas konferencji zaproszeni 
goście mogli również prześledzić całą 
historię projektu „Rodzina bliżej sie-
bie” - od momentu zakiełkowania idei, 
przez pierwsze sukcesy, rozszerzenie 
obszaru oddziaływania o nowych od-
biorców, aż po nowatorskie zmiany 
jakie projekt już wprowadził  i utrwali 
w przyszłości w gdyńskim systemie 
pomocy społecznej. O  swoich reflek-
sjach i obecności w projekcie ciekawie 
opowiadali zarówno pracownicy, jak i 
uczestnicy z panelu rodzin i panelu 
osób niepełnosprawnych. Nie zabra-
kło przedstawienia rezultatów, które 
prezentują się nadzwyczaj ciekawie. 
Niektóre twarde dane podajemy w 
tekście „Projekt w liczbach” w tym nu-
merze „Wiadomości projektowych”. 
Rozmawiano także o tym co będzie 
dalej. 
 Jaka czeka nas przyszłość po za-
kończeniu projektu? Kwestią podsta-



wową i nie do przeceniania jest to, że 
od 2012 roku realizuje się tzw. stra-
tegię wyjścia z projektu, opracowaną 
przez dyrekcję MOPS przy współ-
udziale władz miasta. Polega ona na 
stopniowym przejmowaniu finanso-
wania projektu przez budżet gminy, 
gwarantując utrzymanie wszystkich 
najważniejszych elementów projektu 
po jego zakończeniu. Od 2014 roku 

gmina podejmie pełne finansowanie 
dwóch nowych jednostek organiza-
cyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Jest to jeden z nielicz-
nych przykładów w Polsce,  gdzie sa-
morząd wziął pełną odpowiedzialność 
za podtrzymanie rezultatów i przejął 
na siebie finansowanie tych działań.
Najważniejszy pozostaje jednak fakt, 
iż utrzymana zostanie idea pomaga-

nia ludziom, szyta na miarę ich indy-
widualnych potrzeb i możliwości. Idea, 
która pomaga dzieciom wychowywać 
się w rodzinnych domach, dorosłych 
wspiera w braniu odpowiedzialności 
za życie swoje i swojej rodziny, a oso-
bom niepełnosprawnym pokazuje ich 
pełnosprawność społeczną.

Cezary Horewicz
fot.: D. Turkuła, M. Janik



PRojEKt w LIcZBacH
Jak wiemy projekt „Rodzina bliżej siebie” zakończy się ostatecznie 31 grudnia 2013 roku. Po raz 
ostatni podajemy Państwu garść danych, które obrazują jego skuteczność i efektywność. Wśród 
wypracowanych, twardych, wymiernych rezultatów projektu, tych kilka wydaje się szczególnie 
istotnych.

 Warto dodać, że  bezpośrednio w 

„Rodzinie bliżej siebie” uczestniczyło 

ponad 1300 osób, co oznacza, że pro-

jekt na przestrzeni 6 lat objął łącznie 

2700 mieszkańców Gdyni (uczestnicy 

wraz z rodzinami). W Gdyni nie ma już 

dużego Domu Dziecka. W 2007 r. do 

systemu trafiło ok. 120 dzieci a w tym 

roku tylko ok. 40. Udało się zatrzymać 

w domach rodzinnych aż  93,2% dzie-

ci z rodzin objętych intensywną pra-

cą socjalną - ma to konkretny wymiar 

finansowy – utrzymanie 1 dziecka w 

placówce kosztuje średnio około 3 

500 zł miesięcznie.

 Zastosowano 80 tzw. instrumen-

tów aktywnej integracji, które były 

realizowane przez 210 osób i pod-

miotów. Spośród nich, najbardziej 

powszechne były instrumenty aktywi-

zacji społecznej np. szkoła dla rodzi-

ców (61,3% ogółu), następnie – zdro-

wotnej np. terapia uzależnień (20%), 

zawodowej np. zajęcia z doradcą 

zawodowym (11,3%) i edukacyjnej 

np. różnego rodzaju kursy zawodowe 

(7,5%). Łączny budżet projektu w la-

tach 2008-2013 wyniósł 15 mln 691 

tysięcy zł, z czego prawie 14 mln zł 

stanowiło dofinansowanie z Europej-

skiego Funduszu Społecznego.                      

 Wypracowane w projekcie rezul-

taty mają również inny, pozaliczbowy 

wymiar. Wśród wypracowanych efek-

tów miękkich na podkreślenie zasłu-

guje m.in. wprowadzenie trójstopnio-

wego podziału pracy socjalnej, który 

od 2014 roku – już poza projektem 

– będzie kontynuowany jako ustan-

daryzowana metoda pracy socjalnej 

w MOPS Gdyni. Wszystkich zainte-

resowanych szczegółami i podsumo-

waniem 6-letniego okresu funkcjono-

wania projektu odsyłamy do naszej 

publikacji „Rodzina bliżej siebie. Czas 

przemian w gdyńskiej pomocy spo-

łecznej i nowatorskich inwestycji w 

człowieka”. 

Adam Miller



KONTAKT

Kierownik projektu: Jarosław Józefczyk
MOPS Gdynia

81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
Tel. 58 782-01-20

e-mail: j.jozefczyk@mopsgdynia.pl 

Koordynator panelu I: Katarzyna Łangowska
Biuro projektu:

81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 57/1
Tel. 58 627-85-05

e-mail: cataryna.rbs@gmail.com 

Koordynator panelu II: Aleksandra Pakólska
Biuro projektu:

81-341 Gdynia, ul. Wendy 7/9
Tel. 58 620-88-07

e-mail: a.pakolska.rbs@gmail.com
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nowE jEdnoStKI, nowy adRES
Wspominaliśmy o tym wielokrotnie lecz warto jeszcze raz powtórzyć, że podobnie jak w trakcie 
trwania projektu, metoda regularnej pracy socjalnej (RPS) i pogłębionej pracy socjalnej (PPS) 
kontynuowana będzie w Dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Gdyni. 

 Natomiast wszyscy pracownicy projektu „Rodzina Bliżej 

Siebie”, pełniący funkcję asystentów rodzin, asystentów 

osób usamodzielnianych oraz asystentów osób 

bezdomnych, od 1 stycznia 2014 roku rozpoczną pracę w 

nowej jednostce organizacyjnej MOPS w Gdyni pn. Zespół 

ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną, której 

głównym zadaniem będzie kontynuowanie działań metodą 

intensywnej pracy socjalnej (IPS) i jednocześnie utrwalanie 

rezultatów projektu. Nowa jednostka organizacyjna MOPS 

znajdować się będzie przy ul. Chrzanowskiego 14a w 

Gdyni, tuż obok Urzędu Morskiego. W adoptowanych 

pomieszczeniach trwają obecnie intensywne prace 

remontowe. 

 Doradcy osób niepełnosprawnych będą kontynuować 

swoją pracę w drugiej nowej jednostce organizacyjnej 

MOPS (nie ustalono jeszcze jej ostatecznej nazwy). 

Pracownicy dotychczasowego panelu 2 będą rezydować 

na razie w obecnej siedzibie, przy ul. Wendy 7/9. 


