Sprawozdanie z pracy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2012 rok

Wrocław, luty 2013 r.
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Celem działań podejmowanych w ramach pomocy społecznej w 2012 r. było przede
wszystkim zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie
im egzystencji w warunkach odpowiadających godności człowieka, jak również tworzenie
warunków sprzyjających życiowemu usamodzielnieniu osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
Biorąc pod uwagę, iż 14 109 osób w rodzinie korzysta z zasiłków wypłacanych zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej, 5 549 osób otrzymuje dodatek do wydatków
mieszkaniowych, dla 13 500 rodzin wypłacane są zasiłki rodzinne, a 3 943 osób
otrzymuje wypłaty z funduszu alimentacyjnego, co daje łączną liczbę osób korzystających
z różnych form pomocy wypłacanych przez MOPS – 37 101 czyli 5,86% mieszkańców
Wrocławia, szacujemy, iż 5 % mieszkańców Wrocławia w skali roku
obejmowanych jest pomocą z powodu ubóstwa powiązanego z innymi
trudnościami życiowymi, albowiem jedna osoba może korzystać z kilku form pomocy.
W 2012 r. na realizację zadań wydatkowano 173 954 421 zł, w tym na realizację
poszczególnych zadań przeznaczono:
•
•
•
•

72 045 982 zł na zadania zlecone Gminie,
75 901 497 zł na zadania własne Gminy,
24 543 472 zł na zadania własne Powiatu,
1 463 470 zł na zadania zlecone Powiatowi.

Dodatkowo na podstawie zarządzenia Nr 5827/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 marca
2012 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowane przez Miasto Wrocław w 2012 r. (z późn. zm.)
dysponowano środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) w wysokości 6 873 116 zł na rehabilitację społeczną osób
niepełnosprawnych (na obsługę zadania 69 936 zł), w tym prowadzenie 4 Warsztatów
Terapii Zajęciowej, których działalność dofinansowała Gmina w kwocie 354 830 zł.
Ponadto w MOPS realizowane były trzy projekty w ramach Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 realizowanego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
1) „Postaw na rodzinę! - rozwój rodzinnej pieczy zastępczej we Wrocławiu” – na kwotę
14 878 zł (z tego: 7 439 zł dotacja, 7 439 zł środki własne).
2) „Świadczenia na rzecz wrocławskiej rodzinnej pieczy zastępczej” – na kwotę
83 080 zł (z tego: 78 463 zł dotacja, 4 617 zł środki własne).
3) „Asystent rodziny” – na kwotę 52 500 zł.
Realizowany był również projekt „Razem do celu” w ramach umowy z Fundacją
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza – na kwotę 46.094 zł (z tego: 35.998 zł dotacja,
10.096 zł środki własne).
Realizowane były również dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
1) „Moje Miejsce NGO” na kwotę 37 120 zł.
2)”Karnet 15+”Model współpracy Trójsektorowej na kwotę 10 033 zł.
W 2012 r. nadzorowano funkcjonowanie 11 całodobowych domów pomocy społecznej
o łącznych wydatkach 33.496.665 zł, 9 mieszkań chronionych o łącznych wydatkach
838.221 zł oraz 8 samodzielnych placówek opiekuńczo-wychowawczych o łącznych
wydatkach 17.328.511 zł, placówkę wsparcia dziennego o łącznych wydatkach
2.000.545 zł, 6 środowiskowych domów samopomocy – 2.029.106 zł, ośrodki
wsparcia: 6 dziennych domów pomocy społecznej – 1.740.007 zł oraz Stowarzyszenie
Pomocy „Akson” (2 ośrodki) – 664.000 zł. MOPS nadzorował też pracę 10 schronisk dla
osób bezdomnych o łącznym dofinansowaniu przez Gminę – 1.998.730 zł, w których jest
537 miejsc (w ciągu roku 2012 skorzystało z nich łącznie 2 805 osób) oraz 4 kuchnie
charytatywne wydające dziennie ok. 2 220 posiłków - w 5 punktach wydawania posiłków
(o łącznym dofinansowaniu przez Gminę w kwocie 427.480 zł), a także łaźnię –
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45.000 zł. W 2012 r. została zorganizowana Wigilia dla najuboższych mieszkańców
Wrocławia – 51.510 zł. W 2012 r. przekazano również środki na funkcjonowanie
Wrocławskiego Banku Żywności w kwocie 430.000 zł.
Budżet MOPS w latach 2008 – 2012

Ogółem bez
PFRON
Zadania
zlecone
Gminie
Zadania
własne Gminy
Zadania
własne
Powiatu
Zadania
zlecone
Powiatowi
PFRON

2008

2009

2010

2011

2012

161 411 339

163 168 297

164 133 538

166 101 350

173 954 421

72 551 602

70 099 888

71 409 914

70 869 947

72 045 982

66 440 985

70 324 030

70 538 608

71 594 493

75 901 497

21 429 025

21 636 016

21 034 835

22 325 930

24 543 472

989 727

1 108 363

1 150 181

1 310 980

7 383 456

4 955 515

5 044 486

5 185 551

1 463 470
6 873 116

W sprawach przyznania świadczeń udzielanych przez MOPS wydano w 2012 r. 96 254
decyzje administracyjne.
Ilość decyzji administracyjnych i orzeczeń wydawanych przez MOPS i PZdsON w latach 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

MOPS

92 012

104 080

94 497

94 564

96 254

PZdsON

7652

9 344

9 658

9 864

10 518

W 2012 r. MOPS oraz jednostki nadzorowane pozyskały dla MOPS 4 620 288 zł ze
środków zewnętrznych w ramach realizowanych projektów: „Wrocław Miastem
Aktywnych”, „Razem do celu”, „Postaw na rodzinę!”- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej
we Wrocławiu, „Wrocławski asystent rodziny”, „Moje miejsce NGO”, „KARnet15+ model
współpracy trójsektorowej” oraz „Świadczenia na rzecz wrocławskiej rodzinnej pieczy
zastępczej” (wkład własny do projektów wynosił 536 545 zł).
Środki zewnętrzne pozyskane przez MOPS w latach 2008-2012
Środki
zewnętrzne
pozyskane
przez MOPS

2008

2009

2010

2011

2012

2 285 542

4 227 788

6 065 309

3 549 820

4 620 288

W roku 2012 MOPS wydatkował na szkolenie kadry kierowniczej, kierowników komórek
organizacyjnych i pracowników łącznie 134 242 zł.
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ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOTOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

2,97%

5,12%

1,58%

4,06%

11,72%
17,80%
0,91%
36,99%

11,22%
7,63%

inne
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zasiłki i p omoc w na tu rze
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"Po siłek dla p o trzebują cych"-d o tacja
ro d ziny zastępcze
o śro dki wsparcia
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ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
Rodzaje świadczeń finansowanych z budżetu Gminy Wrocław w 2012 r.
Liczba osób
Rodzaj pomocy
korzystających
z pomocy
Zasiłki celowe

6 933

Zasiłki okresowe
- w tym dotacja z budżetu państwa

1 564

Zasiłki celowe na pokrycie kosztów posiłków
i zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek dla
potrzebujących”

Kwota
świadczeń
[zł]
8 079 775
2 686 109
w tym dotacja
1 766 100
1 669 917
w tym dotacja
916 100

3 819 w tym liczba
dzieci korzystająca
z posiłku 1 497

Średnia wysokość zasiłku celowego w 2012 r. wyniosła – 269,32 zł, natomiast średnia
wysokość zasiłku okresowego – 343,36 zł.
Rodzaje świadczeń finansowanych z budżetu państwa w 2012 r.
Liczba osób
Rodzaj pomocy
korzystających
z pomocy
Zasiłek stały (zadanie własne Gminy dotowane przez
2 157
Państwo w 100%)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS (zadanie własne
1 889
Gminy dotowane przez Państwo w 100 %)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
38
z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone Gminy)

Kwota świadczeń
[zł]
7 847 736
697 450
555 786

Średnia wysokość zasiłku stałego w 2012 r. wyniosła 375,44 zł.
Ilość osób pobierająca zasiłki stałe, okresowe i celowe w latach 2008 - 2012
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe

2008

2009

2010

2011

2012

2 035
1 940
7 396

1 950
1 741
9 923

1 965
1 479
7 324

2 129
1 823
7 393

2 157
1 564
6 933

DOŻYWIANIE DZIECI I MŁODZIEŻY WE WROCŁAWIU W LATACH 2005-2012 R.
(PROGRAM „POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH” - TYLKO POSIŁKI DLA DZIECI
UCZĄCYCH SIĘ ORAZ DZIECI DO LAT 7)
Rok

Koszt
dożywiania
ogółem

środki z rezerwy
budżetowej
Wojewody

środki
z budżetu
Gminy

Udział
procentowy
Gminy

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2 205 026
1 451 727
1 094 767
966 667
851 627
751 052
803 508
762 279

1 019 015
952 318
541 393
626 785
419 666
432 403
306 305
368 741

1 186 011
499 409
570 703
339 882
431 961
318 649
497 203
393 538

53,78
65,60
52,13
35,16
50,72
42,42
61,87
51,63

Liczba
dożywianych
dzieci
i młodzieży
4 532
3 339
2 606
2 821
1 627
1 447
1 450
1 547

*Ilość dożywianych dzieci i młodzieży zmniejszała się ze względu na to, iż od 2004 r. nie zmieniło się kryterium
dochodowe rodziny, która może zostać objęta pomocą. Kryterium uległo zmianie w październiku 2012 roku.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” przewiduje otrzymanie pomocy
w następujących formach:
• posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,
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•
•

zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku
dzieciom przebywającym w placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są
do pokrywania kosztów żywienia),
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Na realizację całego Programu MOPS wydatkował w 2012 r. – 1 789 917 zł, z tego
z budżetu Wojewody – 916 100 zł. Procentowy udział Gminy w realizacji Programu
wyniósł w 2012 r. - 51,18.

ŚWIADCZENIA
NA
RZECZ
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ – FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

ZAKRESU

Wykonanie zadań powiatu finansowanych przez PFRON w latach 2010 - 2012
2010
2011
2012

Nazwa
zadania

Dofinansowanie do
turnusów
rehabilitacyjnych

Ilość
osób

Wykonanie
[zł]

555
w tym 215
opiekunów

410 924

215

Finansowanie
Warsztatów Terapii
Zajęciowej
Dofinansowanie
zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
przedmiotów
ortopedycznych
i środków
pomocniczych
Dofinansowanie
likwidacji barier
w komunikowaniu
się
Dofinansowanie
likwidacji barier
architektonicznych
i technicznych
Ogółem

Ilość
osób
509
w tym
219
opiekunów

Wykonanie
[zł]

Ilość
osób

Wykonanie
[zł]

396 948

964
w tym 316
opiekunów

796 813

3 181 140

215

3 181 140

225

3 310 011

1 058

932 045

1 034

959 979

1 801

1 992 331

63

90 250

93

101 914

128

193 997

86

430 126

78

486 555

104

580 861

5 044 485

5 126 536

6 874 013

Z usług Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego będącej w strukturach Działu
Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2008 – 2012 skorzystało:

Ilość osób

2008

2009

2010

2011

2012

382

375

325

252

230

Aktywny samorząd
Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego
modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane
w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów
społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią
samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób
niepełnosprawnych.
Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych
osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe
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funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary
wsparcia:
1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,
2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem,
3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich
albo brajlowskich,
6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
Cele szczegółowe programu:
1. likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E),
2. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji
wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im
włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4),
3. likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo
beneficjentów programu w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie
istniejącej aktywności (obszary: C i D),
4. umożliwianie beneficjentom programu pełnienia różnych ról społecznych poprzez
zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar F).
Aktywny Samorząd

Ilość osób

Wykonanie
[zł]

Obszar A Dofinansowanie zakupu/montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu

7

34 855

Obszar C Dofinansowanie Zakupu wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

26

291 205

Obszar D Pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej wózka o napędzie elektrycznym

13

36 010

Obszar F Dofinansowanie do pobytu dziecka
w przedszkolu

9

Ogółem

6 941
369 011

PRACA SOCJALNA I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
Pracą socjalną objęto 3 804 osoby i rodziny. Interweniowano w 277 sprawach
kryzysowych. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
psychiatryczne, specjalistów pracy zespołowej oraz poradnictwo specjalistyczne na rzecz
osób niesłyszących i doradztwo w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej prowadzono
dla 2 955 osób i rodzin.
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Praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne w latach 2008 - 2012
Praca
socjalna
Interwencja
kryzysowa
Poradnictwo
specjalistyczne

2008

2009

2010

2011

2012

2 946

2 675

2 332

3 125

3 804

217

167

140

307

277

5 692

2 031

3 466

4 072

2 955

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE
W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczono dla 2 326 osób (w ramach
zadań własnych), a specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych dla 38 osób
z zaburzeniami psychicznymi. Z usług świadczonych przez pracowników Miejskiego
Centrum Usług Socjalnych najczęściej korzystały osoby samotne, obłożnie chore. Usługi
świadczyło średniomiesięcznie 611 osób pełniących obowiązki opiekunki domowej,
zatrudnionej na umowę zlecenie. Decyzje przyznające usługi opiekuńcze wydawane są
przez poszczególne Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej oraz Zespół ds. Osób Bezdomnych
i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w latach 2007-2012
Koszt usług
opiekuńczych
i specjalistycznych
usług opiekuńczych
ogółem [zł]

Środki
z rezerwy
budżetowej
Wojewody
[zł]

Środki
z budżetu
Gminy
[zł]

Liczba osób
objętych
pomocą
w tej formie

wypracowanych

Wpływy
z odpłatności
klientów
[zł]

2007

9 951 636

1 129 830

8 821 806

2 489

1 042 816

1 690 777

2008

11 300 213

900 000

10 400 213

2 570

1 061 878

2 134 102

2009

11 622 579

865 680

10 756 899

2 460

1 070 811

2 378 813

2010

11 015 627

523 314

10 492 313

2 267

10 136 04

2 357 090

10 972 424

529 218

10 443 206

2 356

1 005 592

2 452 878

11 432 683

555 786

10 876 897

2 364

1 026 542

2 434 616

Rok

2011

2012

Liczba

godzin usług

USŁUGI REALIZOWANE W PLACÓWKACH O CHARAKTERZE DZIENNYM
Usługi dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niezaradność wymagają
częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, realizowane
były w niżej wymienionych ośmiu dziennych domach pomocy społecznej przeznaczonych
dla osób starszych oraz w jednym ośrodku opiekuńczo - adaptacyjnym.
Profil DDPS
Dla osób starszych
Dla osób starszych
Dla osób starszych

Adres
ul. Stefana Żeromskiego 37
50-321 Wrocław
ul. Skwierzyńska 23
53-521 Wrocław
ul. Komuny Paryskiej 11

Ilość
miejsc
26
45
65

DDPS prowadzony przez
Miejskie Centrum Usług Socjalnych
we Wrocławiu
Miejskie Centrum Usług Socjalnych
we Wrocławiu
Miejskie Centrum Usług Socjalnych

9

Dla osób starszych
Dla osób starszych
z deficytem pamięci

50-451 Wrocław
ul. Tadeusza Kościuszki 67
50-008 Wrocław
ul. Ludwika
Rydygiera 22/28
50-249 Wrocław

40
10

Dla osób starszych
z deficytem pamięci

ul. Ignacego Kraszewskiego 2
50-229 Wrocław

15

Dla osób starszych

ul. Litewska 20
51-354 Wrocław

65

Dla osób, które
ul. Ciepła 15b i ul. Podróżnicza
ze względu na wiek,
34/36
chorobę czy niezaradność
50-524 Wrocław
wymagają częściowej opieki

30

we Wrocławiu
Miejskie Centrum Usług Socjalnych
we Wrocławiu
Kongregację Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza
Stowarzyszenie Pod Wezwaniem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
"Przyjaciele Seniorów"
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny „Pensjonat dla Osób Starszych”
Dla osób starszych

ul. Henryka Michała Kamieńskiego
190, 51-124 Wrocław

95

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ponadto opiekę dzienną dla 165 osób zapewniano w 6 środowiskowych domach samopomocy.
Profil ŚDS
ŚDS dla osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
ŚDS dla osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
ŚDS dla osób psychicznie
chorych
ŚDS dla osób psychicznie
chorych
ŚDS dla osób psychicznie
chorych
ŚDS dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Adres

Ilość
miejsc

ul. Generała Okulickiego
Leopolda 2
51-216 Wrocław

30

ul. Stawowa 1a
50-018 Wrocław

30

ul. Grabiszyńska 89
53-503 Wrocław
ul. Kleczkowska 5
50-227 Wrocław
ul. Szkolna 11
54-007 Wrocław
ul. Kiełczowska 43
51-315 Wrocław

20
25
40
20

Prowadzony przez
Fundacja „Przyjazny Dom”
Imienia Stanisława Jabłonki
Dolnośląskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z MPDz „Ostoja”
Dolnośląskie Stowarzyszenie
Aktywnej Rehabilitacji „Art.”
Stowarzyszenie Na Rzecz
Promocji Zdrowia „Curatus”
Fundacja International Institute
Of Poverty
Fundacja „Opieka i Troska”

Formę opieki całodobowej stanowiły mieszkania chronione.
Profil mieszkania
chronionego

Adres

Ilość
miejsc

Placówkę prowadzi

Mieszkanie chronione
przeznaczone
w szczególności dla osób
zaburzonych psychicznie
i wymagających wsparcia w
codziennym życiu

ul. Joachima
Lelewela 23m.2 i 4
53-505 Wrocław;
ul. Prosta 46 m.7
53-508 Wrocław

36

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

Mieszkanie chronione
przeznaczone dla kobiet, matek
z dziećmi i kobiet w ciąży

ul. Gliniana 28/30
50-525 Wrocław;
ul. Księdza Hugona
Kołłątaja 31/4c
50-004 Wrocław;
Ul. Kasztelańska 7/12
51-200 Wrocław

60

Stowarzyszenie Pomocy „Akson”

Mieszkanie chronione
przeznaczone dla
wychowanków rodzin
zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych
Mieszkanie chronione
przeznaczone dla

ul. Bolesława Prusa 2/4
50-319 Wrocław
ul. Marii Curie-Skłodowskiej
91/7

8

8

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego
Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana

10

wychowanków rodzin
zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych

50-369 Wrocław

Mieszkanie chronione
przeznaczone dla
wychowanków rodzin
zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych

ul. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego 60/3
50-331 Wrocław

Mieszkanie chronione
przeznaczone dla
wychowanków rodzin
zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych

ul. Zachodnia 4/8
53-643 Wrocław

Kardynała Wyszyńskiego

10

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

8

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego

ZAPEWNIENIE OPIEKI CAŁODOBOWEJ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Do dnia 31 grudnia 2012 roku terenowi pracownicy socjalni Działu Pomocy
Instytucjonalnej (DPIN) MOPS rozeznali 816 środowisk osób wymagających opieki
całodobowej oraz sytuację dochodową 1 117 osób zobowiązanych do wnoszenia odpłaty
za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Zawarto 225 umów
z osobami obowiązanymi do wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy
społecznej na łączną kwotę w wysokości 1 219 196 zł.
DPIN wydał w 2012 roku 3 241 decyzji w tym m.in.: 495 decyzji kierujących, 130
decyzji umieszczających oraz 125 decyzji kierująco - umieszczających do Domów
Pomocy Społecznej oraz 1 637 decyzji o odpłatności, a także 71 decyzji odmownych.
W domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia umieszczono 195 osób. Poza
Wrocławiem w różnych powiatach na terenie całej Polski w 2012 roku zostało
umieszczonych 49 osób.
Na terenie innych powiatów przebywa łącznie 326 osób, mieszkańców Wrocławia.
Ogółem wydano 1 637 decyzji o odpłatności z tytułu pobytu w DPS.
Nadal na miejsce w domach pomocy społecznej we Wrocławiu oczekuje 780 osób,
a na miejsca w innych powiatach oczekują 33 osoby.
Budżet na funkcjonowanie domów pomocy społecznej obejmujący dotacje Wojewody,
dotacje Gminy oraz inne wydatki w 2012 roku wynosił 33 502 466 zł.
Gmina Wrocław poniosła koszty związane z odpłatnością za osoby – mieszkańców
Wrocławia – umieszczone w DPS-ach w innych powiatach w wysokości 7 688 589 zł.
Liczba miejsc i średni miesięczny koszt utrzymania we wrocławskich domach
pomocy społecznej w 2012 roku
Profil Domu
DPS dla osób przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla osób przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla osób przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla osób w
podeszłym wieku i
przewlekle somatycznie
chorych
DPS dla osób w

Adres
ul. Karmelkowa 25
52-433 Wrocław
ul. Rędzińska 66/68
54-106 Wrocław
ul. Grunwaldzka 104
50-357 Wrocław

Ilość
miejsc

Średni miesięczny
koszt utrzymania
jednego mieszkańca
[zł]

236

3 257,00

159

3 437,00

73

2 616,20

ul. Mączna 3
54-131 Wrocław

125

ul. Świątnicka 25/27

104

3 190,00

30
3 504,08

11

podeszłym wieku

52-018 Wrocław

DPS dla osób przewlekle
psychicznie chorych
DPS dla osób przewlekle
psychicznie chorych
DPS dla osób dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
DPS dla osób dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie

ul. Kaletnicza 8
51-180 Wrocław
ul. Farna 3
51-313 Wrocław

DPS dla osób dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
DPS dla osób dorosłych
przewlekle somatycznie
chorych

94

3 241,00

101

2 745,85

ul. Objazdowa 40
54-513 Wrocław

37

2 520,13

ul. Jutrosińska 29
51-124 Wrocław

7

3 278,81

ul. Generała Leopolda
Okulickiego 2
51-126 Wrocław

24

2 835,23

ul. Św. Marcina 10
50-327 Wrocław

18

2 577,81

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Zgodnie z zawartymi porozumieniami Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności we Wrocławiu obejmuje zasięgiem swego działania powiat
wrocławski grodzki i ziemski.
W Zespole zatrudnionych jest 10 pracowników administracyjno-biurowych oraz 23
członków składów orzekających, pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
W 2012 r. przyjęto ogółem 10 669 wniosków w sprawie wydania orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, co stanowi wzrost o ok. 4 %
w stosunku do roku 2011. W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 10 518
orzeczeń.
Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom po 16 roku życia
Lp.
1.

2.
3.

Wyszczególnienie
Wydane orzeczenia z określeniem stopnia
niepełnosprawności,
w tym:
- lekki stopień
- umiarkowany stopień
- znaczny stopień
Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób
niepełnosprawnych
Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia
stopnia niepełnosprawności
Razem

Liczba orzeczeń
7 612
3 034
2 930
1 648
1 241
747
9 601
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Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom do 16 roku życia
Lp.

1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia
niepełnosprawności
Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób
niepełnosprawnych
Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób
niepełnosprawnych
Razem

Liczba orzeczeń

15
218
684
917

Zespół realizował również zadania starosty w zakresie wystawiania legitymacji
dokumentujących niepełnosprawność lub jej stopień. Ogółem wystawiono 2 479
legitymacji osoby niepełnosprawnej w tym 567 legitymacji wydano osobom przed
16 rokiem życia na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności.
PIECZA ZASTĘPCZA NAD DZIECKIEM
Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z 2013 roku, poz. 135). Opisuje ona zadania
związane z pomocą rodzinie oraz pieczą zastępczą. Zmiany spowodowały konieczność
przeorganizowania pracy działów odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi i młodzieżą
w strukturach ośrodków pomocy społecznej.
Zarządzeniem Nr 2777/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 października 2011 r.
w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej we Wrocławiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został
wyznaczony na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej we Wrocławiu.
Uchwałą nr XXXV/785/12 Rady Miejskiej Wrocławia wprowadzono Powiatowy Program
rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2012-2014. W Programie tym zawarto
priorytety i rekomendacje programu na lata 2012 – 2014. Ustalono, iż limit rodzin
zastępczych zawodowych w roku 2012 i 2013 wyniesie 17 pod warunkiem zabezpieczenia
na ten cel w budżecie Miasta środków finansowych.
RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Zadania nałożone przez nową ustawę na ośrodki pomocy społecznej spowodowały zmiany
w zakresie polityki personalnej i zatrudnienia. Działający dotychczas Zespół ds. Rodzin
Zastępczych został przeorganizowany. Powołano Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
w ramach którego wyodrębniono: Sekcję Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz
Zespół Koordynacji i Monitoringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, z siedzibą przy ul. Młodych
Techników 58.
Sekcja Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej opracowuje decyzje administracyjne dla
rodzin zastępczych i ich pełnoletnich wychowanków, wypłaca rodzinom i wychowankom
należne świadczenia, zbiera informacje o rodzicach biologicznych oraz jest
odpowiedzialna za sporządzanie wszelkich sprawozdań i analiz.
Zespół Koordynacji i Monitoringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej obejmuje wsparciem
rodziny zastępcze oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Do jego zadań
należy również sporządzanie opinii nt. kandydatów na rodziny zastępcze oraz współpraca
ze szkołami, sądami i ośrodkami adopcyjnymi.
Zadania te realizują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (11 osób), z których
każdy ma pod swoją opieką do 30 rodzin zastępczych, o stażu krótszym niż 3 lata oraz
pracownicy socjalni (10 osób), którzy mają pod opieką rodziny zastępcze o stażu powyżej
3 lat.

13

Rodziny zastępcze
W 2012 roku opieką koordynatorów i pracowników socjalnych było objętych 766 rodzin,
w których przebywało 1 023 dzieci. W tej liczbie 520 rodzin to rodziny spokrewnione (652
dzieci), zaś 177 rodzin to rodziny niezawodowe (231 dzieci). W 3 rodzinach zastępczych
zawodowych przebywało 7 dzieci, w 4 rodzinach zastępczych zawodowych
specjalistycznych przebywało 9 dzieci, natomiast w 11 rodzinach zastępczych
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego przebywało 67 dzieci.
Wejście w życie nowej ustawy umożliwiło rodzinom zastępczym zawodowym
niesprawowanie opieki nad dziećmi w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni
kalendarzowych, w okresie 12 miesięcy. Wszystkie rodziny zastępcze zawodowe pełniące
funkcję pogotowia rodzinnego skorzystały z takiej przerwy. Pogotowia rodzinne stanowiły
dla siebie nawzajem rodziny pomocowe lub byli to członkowie ich rodzin.
W 2012 r. podpisano umowy z 2 nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi, 1 nową
rodziną zastępczą zawodową specjalistyczną oraz 1 nową rodziną zastępczą zawodową
pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. Utworzono rodzinny dom dziecka, w którym
opiekę i wychowanie otrzymało łącznie 9 dzieci.
Łącznie na wynagrodzenia w ramach rodzinnej pieczy zastępczej wydano 607 851 zł,
w tym na wynagrodzenia dla rodzin pomocowych 2 477 zł.
Świadczenia i koszty realizacji zadań
W zakresie właściwości Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydano 2 708 decyzji.
W 2012 r. przyznano świadczenia na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w łącznej
wysokości 8 472 589 zł, w tym:
− wydatki na rodziny zastępcze zawodowe – 538 785 zł,
− rodzinne domy dziecka – 44 244 zł,
− rodziny pomocowe – 10 096 zł.
Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
poniesione przez gminę wyniosły w 2012 r. 79 984 zł.
Pomoc dla osób usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej wyniosła 1 362 616
zł, w tym:
− pomoc na kontynuowanie nauki w wysokości 1 060 772 zł (pomoc dla 178
wychowanków rodzin zastępczych),
− pomoc na usamodzielnienie w kwocie 124 027 zł (26 osób),
− pomoc na zagospodarowanie w kwocie 177 817 zł (49 osób).
Szkolenia w zakresie pieczy zastępczej
W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy został przejęty od dnia
1 stycznia 2012 r. przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zadania Ośrodka
w zakresie szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy
dziecka, na pełnienie funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu
rodzinnego, dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz
dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego przejął organizator
rodzinnej pieczy zastępczej, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Na zadania związane ze szkoleniami w zakresie pieczy zastępczej wydano łącznie
17 794 zł.
W ramach tego zadania przeszkolono:
− 15 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe,
− 9 kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe,
− 3 kandydatów na prowadzących rodzinny dom dziecka,
− 73 rodziny zastępcze.
INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA
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W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z 2013 roku, poz. 135) działający dotychczas
Zespół ds. Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą został przeorganizowany. Powołano Dział
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej, w ramach którego wyodrębniono Sekcję Koordynacji
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego.
W roku 2012 we Wrocławiu w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonowało
29 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 20 placówek typu rodzinnego.
W 2012 r. utworzono nową placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Hercena 14/3 dla
10 wychowanków.
Dział Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej prowadzi nadzór nad wszystkimi placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi na terenie Wrocławia; współpracuje z sądami, szkołami
i rodzinami biologicznymi wychowanków oraz obejmuje wsparciem pełnoletnich
wychowanków placówek (sporządza decyzje administracyjne i wypłaca świadczenia
należne pełnoletnim wychowankom).
Ogółem placówki dysponują 442 miejscami, w tym 126 miejsc w rodzinnych domach
dziecka. W 2012 r. do wszystkich placówek opiekuńczo – wychowawczych skierowano
235 nowych wychowanków. W 2012 r. z placówek opiekuńczo-wychowawczych ogółem
skorzystało 846 dzieci.
W 2012 r. kontynuowano realizację projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”.
Usamodzielniani wychowankowie mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji
społecznych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych, warsztatach, kursach
edukacyjnych (komputerowych, językowych, na prawo jazdy). Młodzież uczestniczyła
ponadto w obozie letnim.
Świadczenia i koszty realizacji zadań
W zakresie właściwości Działu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej wydano 673 decyzje
administracyjne.
Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków pieczy instytucjonalnej wyniosła ogółem
527 215 zł, w tym:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 325 646 złotych (67 osób),
- pomoc na usamodzielnienie w wysokości 126 861 zł (21 osób),
- pomoc na zagospodarowanie w wysokości 74 708 zł (12 osób).
Na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia wydano
łącznie 21 156 548 zł. Na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych powiatów wydano łącznie 653 910 zł.
Świadczenia i koszty realizacji zadań związanych z opieką nad rodziną i dzieckiem
w latach 2008-2012
Utrzymanie
dzieci z rodzin
zastępczych
Utrzymanie
placówek
opiekuńczowychowawczych

2008

2009

2010

2011

2012

7 185 760

6 681 073

7 711 248

7 414 716

8 472 589

18 248 648

22 502 740

22 732 000

21 423 160

21 156 548
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Utrzymanie
dzieci z rodzin
zastępczych i
placówek
opiekuńczo
wychowawczych
na terenach
innych
powiatów

1 536 771

1 483 057

1 652 222

1 458 016

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH
EUROPEJSKIEJ, RZĄDOWYCH ORAZ FUNDACJI

ZE

1 635 034

ŚRODKÓW

UNII

W roku 2012 Sekcja Projektów Rozwojowych w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny we
współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi MOPS, realizowała
zadania w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne Pozyskano dotacje ze źródeł
zewnętrznych w łącznej wysokości 4 622 287,60zł.
Pozyskane dofinansowanie w 2012 roku

Nazwa projektu
Wrocław
Miastem
Aktywnych

Wartość całkowita
projektu

Kwota
przyznanej
dotacji1

Wkład własny2

Projekt
partnerski

4 761 904,76zł

4 261 904,76zł

500 000,00zł

NIE

Razem do celu

46 095,20zł

36 095,20zł

10 000,00zł

NIE

Postaw na
rodzinę!

14 889,80zł

7 444,90zł

7 444,90zł

NIE

Wrocławski
asystent
rodziny

67 437,00zł

52 500,00zł

14 937,00zł

NIE

1 981 266,04

Dla MOPS:
123 546,74zł

0zł

TAK – Lider:
TRATWA

2 694 198,00zł

Dla MOPS:
62 360,00

0zł

TAK – Lider:
Wrocławska
Rewitalizacja

82 598,99zł

78 436,00zł

4 162,99zł

9 648 389,79zł

4 622 287,60zł

536 544,89zł

Moje miejsce
NGO
Karnet 15+
model
współpracy
trojsektorowej
Świadczenia na
rzecz
wrocławskiej
rodzinnej pieczy
zastępczej
SUMA

1

Środki finansowe, które bezpośrednio dotyczą Gminy Wrocław/MOPS

2

J.w.

NIE
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Projekt „Wrocław Miastem Aktywnych”
W 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu
systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”. Projekt skierowany był do 542 klientów
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 400 osób w kontraktach socjalnych i 142
osoby w Programach Aktywności Lokalnej. Prawie połowę wszystkich uczestników projektu
stanowiły osoby z niepełnosprawnością. Z wszystkimi uczestnikami prowadzono pracę
socjalną.
W ramach zawartych kontraktów socjalnych zrealizowane zostały następujące działania
w poszczególnych Instrumentach Aktywnej Integracji:
1. Aktywizacja Społeczna
− Indywidualne spotkania ze specjalistami ds. aktywizacji społeczno-zawodowej
(PASZ),
− Indywidualne spotkania z psychologiem dla osób z niepełnosprawnością
psychiczną,
− Od 1 marca 2012 r. do 30 września 2012 r. realizowane było wsparcie asystenta
rodzinnego dla 100 osób/rodzin zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie.
Zatrudnionych zostało 20 asystentów rodziny (na podstawie umowy zlecenia).
Do głównych zadań asystenta rodzinnego należało m.in.:
- bezpośrednia współpraca z prowadzonymi rodzinami, w szczególności przez
spotkania, które odbywały się
miejscu zamieszkania lub innym miejscu
uzgodnionym z daną rodziną (8 spotkań w miesiącu),
- diagnozowanie sytuacji rodziny w oparciu o badanie potrzeb i możliwości,
- opracowanie planu pomocy i modyfikowanie tego planu w trakcie pracy z rodziną
i jej udziałem,
- wsparcie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym
w szczególności w zakresie:
• prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi
między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc
dzieciom w nauce itp.),
• promowania zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej,
prawidłowego odżywiania, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
• gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków,
oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.),
• podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny
(sprzątanie zmywanie, gotowanie, drobne remonty itp.),
- ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym.

− Warsztaty i Treningi: kompetencji społecznych (75 osób), podnoszenia poczucia

własnej wartości (35 osób), Akademia Rodzica - warsztaty kompetencji
rodzicielskich (136 osób, w tym 58 dzieci), wyjazdowe warsztaty kompetencji
wychowawczych dla rodziców z dziećmi (12-dniowe dla 36 osób, w tym 20 dzieci
i 4-dniowe dla 63 osób, w tym 40 dzieci) oraz wyjazdowe warsztaty kompetencji
życiowych dla osób z niepełnosprawnością psychiczną (29 osób), trening
ogólnorozwojowy kompetencji życiowych dla osób niepełnosprawnych psychicznie
(6 osób), zarządzania gospodarstwem domowym (65 osób), trening
ogólnorozwojowy przygotowujący do wejścia na rynek pracy (101 osób),
autoprezentacji –„metamorfoza” (50 osób), warsztaty florystyczne (7 osób) oraz
administracyjno-biurowe (7 osób) dla osób z niepełnosprawnością psychiczną.

2. Aktywizacja Zdrowotna:
− ćwiczenia rehabilitacyjne - 39 osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
− terapia psychologiczna - 10 osób,
− terapia odwykowa - 3 osoby.
3. Aktywizacja Edukacyjna:
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−
−
−
−

−
−
−

kurs komputerowy grupowy - 92 osoby,
kurs komputerowy dla osób z niepełnosprawnością psychiczną - 19 osób,
kurs z języka angielskiego i z języka niemieckiego - 55 osób.
kursy zawodowe dla 131 osób w takich zawodach jak: opiekun/-ka osoby
starszej, przeróbki krawieckie, kosmetyczny z elementami wizażu, sprzedawca
z obsługą kas fiskalnych, konserwator z uprawnieniami do 1 kV, operator
wózków widłowych z modułem magazyniera oraz pracownik w hotelarstwie dla
osób z niepełnosprawnością psychiczną, grafika komputerowa,
kurs prawa jazdy przeszło 108 klientów w ramach, którego zostali
przygotowani do egzaminu teoretycznego i praktycznego,
z zajęć wyrównujących braki w nauce skorzystało 20 osób (928 godzin),
sfinansowano ponadto zajęcia szkolne na poziomie ponadgimnazjalnym
i policealnym oraz dofinansowywano naukę na poziomie wyższym łącznie dla
12 osób uczestniczących.

Klienci uczestniczący w zajęciach mieli możliwość korzystania ze wsparcia w postaci
opieki nad dziećmi – w okresie od kwietnia do listopada. Łącznie z tej formy wsparcia
skorzystało 46 rodzin (wykorzystano 6 291 godzin opieki).
U uczestników nastąpił wzrost poziomu kompetencji społecznych, wychowawczych
i osobistych, wzrost poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych (językowych,
informatycznych), zwiększyły się kwalifikacje i kompetencje zawodowe, wzrósł poziom
umiejętności poruszania się po rynku pracy, wzrosła świadomość na temat własnego
stanu zdrowia.
W 6 Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej MOPS realizowane były Programy Aktywności
Lokalnej (PAL), dla 142 osób i ich otoczenia. Programy były wspierane licznymi
działaniami środowiskowymi tj. festyny integracyjne z różnorodnymi atrakcjami dla
całych rodzin, wyjścia rekreacyjne, integracyjne, edukacyjne m.in. do: teatru, Panoramy
Racławickiej, groty solnej, na basen, na kręgle, wyjazdy integracyjno edukacyjne np. do
Krośnic, Karpacza, Kowar oraz Książa, rodzinne wycieczki edukacyjne po Wrocławiu,
spotkania społeczne, obywatelskie, jak również spotkania mające na celu integrację
seniorów z młodzieżą.
Podobnie jak w roku poprzednim programy te proponowały szeroki wachlarz
instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz szereg działań środowiskowych,
dzięki którym uczestnicy PAL mogli uzyskać wielopłaszczyznową pomoc i wsparcie.
Ze względu na specyfikę Wrocławia, tj. wielość grup i społeczności oraz różnorodność
występujących w nich problemów, w zależności od specyfiki i potrzeb rejonu, Programy
Aktywności Lokalnej w każdym obszarze miasta przyczyniały się do poprawy jakości życia
mieszkańców, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz stworzeniu silnych
społeczności lokalnych.
Programy te realizowane były na: Osiedlach Karłowice, Różanka – PAL „Aktywna
Polanka”, Osiedlu Leśnica – PAL „Aktywna Leśnica”, Osiedlach Gądów i Kosmonautów PAL – „Aktywny Gądów”, Osiedlu Nadodrze - PAL „Aktywne Nadodrze”, Osiedlu Szczepin PAL „Aktywny Szczepin” oraz na Osiedlu Huby – PAL „Aktywne Huby”.
W sprawną realizację Programów Aktywności Lokalnej zaangażowani byli m.in.
Animatorzy Lokalni (6 osób), pracownicy monitorujący (11 osób), specjaliści zatrudnieni
w MOPS (45 osób) oraz podmioty zewnętrzne.
W każdym rejonie Animatorzy Lokalni przeprowadzili z uczestnikami PAL spotkania
grupowe oraz indywidualne konsultacje w zakresie mobilizowania do udziału
w Instrumentach Aktywnej Integracji, włączania się w działania środowiskowe,
mobilizowania do podejmowania indywidualnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
Organizowali spotkania partnerskie oraz spotkania grup roboczych partnerstwa
w zależności od realizowanego zadania. Zorganizowali spotkania obywatelskie ze
społecznością lokalną. W programach PAL zrealizowano następujące działania:
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PAL 1 – Aktywny Szczepin - działała Pracownia Rodzinna, przeprowadzono grupę
wsparcia, spotkanie edukacyjne oraz warsztaty kompetencji społecznych i warsztat
autoprezentacji. Zorganizowano wyjścia sportowe, integracyjne oraz edukacyjne.
PAL 2 - Aktywna Leśnica - działała Pracownia Rodzinna, prowadzono grupy wsparcia,
zajęcia integracji sensorycznej, spotkania edukacyjne i warsztaty autoprezentacji.
Zrealizowano kolejny integracyjny festyn leśnicki.
PAL 3 – Aktywny Gądów – zorganizowano warsztat z podstawowych umiejętności
społecznych, grupę wsparcia, poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych, warsztat
z zarządzania gospodarstwem domowym, warsztat autoprezentacji oraz spotkania
z brokerem edukacyjnym. Zorganizowano wyjścia integracyjne oraz edukacyjne.
PAL 5 – Aktywne Huby - przeprowadzono spotkania na rzecz budowania partnerstwa
lokalnego. Zorganizowano grupę wsparcia, warsztaty savoir-vivre, warsztaty kompetencji
społecznych, trening z podstaw samoobrony, trening umiejętności manualnych i trening
z obsługi urządzeń biurowych. Odbywały się zajęcia z Liderami klubów.
PAL 7 – Aktywne Nadodrze - spotkania na rzecz powiększenia partnerstwa lokalnego na
osiedlu Nadodrze. Odbywały się
spotkania z grupami docelowymi, działania
środowiskowe, prowadzono Akademię Lidera Lokalnego, a także warsztaty aktywizujące
dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Zorganizowano Warsztat savoir-vivre,
warsztat autoprezentacji i warsztaty „Perfekcyjna Pani/ Perfekcyjny Pan Domu". Działała
Pracownia Rodzinna. Odbywały się spotkania integracyjne i edukacyjne.
PAL 10 – Aktywna Polanka - prowadzono Pracownię Rodzinną, grupę wsparcia i grupę
samopomocową, Punkt Informacji Obywatelskiej. Zorganizowano warsztaty kompetencji
społecznych, warsztat savoir-vivre, warsztat autoprezentacji, warsztaty „Taniego
i Ekonomicznego Gotowania”.
W ramach działań o charakterze środowiskowym zrealizowano również liczne seminaria
oraz szereg spotkań, które skierowane były do uczestników i osób zaangażowanych
w realizację różnych zadań w obszarze pomocy społecznej. Powstały nowe mapy zasobów
i potrzeb stanowiące podstawę do kolejnych Programów Aktywności Lokalnej.
Łączna wartość projektu: 4 761 905 zł.
Projekt „Razem do celu”
W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2012r. MOPS realizował projekt pn. „Razem do
celu”, współfinansowany ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Projekt
realizowany był z udziałem pracowników Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a jego
celem była poprawa jakości opieki zastępczej na terenie Wrocławia oraz poprawa
społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w tych rodzinach.
W związku z obserwowanymi problemami w rodzinach zastępczych zaplanowano
i zrealizowano działania oparte na aktywnej integracji:
• Zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym - dla dzieci
i młodzieży, u których występowały problemy adaptacyjne i
trudności
w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.
• Konsultacje indywidualne z psychologiem dla dzieci i młodzieży, u których
występują problemy emocjonalne, zaburzenia zachowań, etc.
• Warsztaty psychoedukacyjne dla opiekunów z rodzin zastępczych.
• Grupa wsparcia dla opiekunów z rodzin zastępczych.
• Spotkania integrujące rodziny zastępcze z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego.
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•

W ramach wkładu własnego doposażono Rodzinne Domy Dziecka w niezbędny
sprzęt domowy.

W projekcie udział wzięły 173 osoby: 74 opiekunów z rodzin zastępczych oraz grupa 99
dzieci/młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych. Łączna wartość projektu:
46 095 zł.
Projekt „Moje miejsce NGO”
Od stycznia 2012r. MOPS jako jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, realizuje projekt
ponadnarodowy „Moje miejsce NGO”, który finansowany jest w całości ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liderem projektu jest Centrum ds. Katastrof
i Klęsk Żywiołowych "TRATWA", partnerem krajowym jest Gmina Wrocław/MOPS, a
partnerem niemieckim - Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit
Braunschweig mbH. Celem projektu jest rozwój usług społecznych przezwyciężających
indywidualne bariery w integracji społeczne, w tym w wejściu na rynek pracy
skierowanych do młodzieży opuszczającej lub przebywającej w całodobowych placówkach
opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych w wieku 16 -25 lat z MOPS
Wrocław w okresie I 2012-XII 2014.
Projekt skierowany jest do 24 osób opuszczających lub przebywających w całodobowych
placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych w wieku 16 -25 lat
z MOPS Wrocław. Zaplanowane działania odbywać się będą w dwóch następujących po
sobie blokach:
1) 12-osobowa grupa, która będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach w okresie
IX 2012-VIII 2013;
2) następna 12-osobowa grupa będzie uczestnikiem zajęć w okresie od IX 2013VIII 2014.
W roku 2012 uczestnicy z pierwszej grupy zostali objęci pomocą psychologiczną
(poprzedzoną wcześniejszą diagnozą psychologiczną), uczestniczyli w różnorodnych
warsztatach integrujących, rozwoju osobistego, pracy zespołowej. Ponadto uruchomiona
została Kawiarenka/Klub Samodzielnego Wychowanka, która ma być docelowo miejscem
spotkań i realizacji mini – projektów uczestników projektu.
W następnych miesiącach grupa docelowa skorzysta z: wizyt w ngo we Wrocławiu,
będzie oddelegowana na wolontariat do wybranych przez siebie ngo, będzie mieć
możliwość realizacji swoich własnych projektów praktycznych o charakterze animacji
społeczno – kulturalnej, odbędzie wizyty studyjne w niemieckiej organizacji partnerskiej,
weźmie udział w polsko - niemieckich spotkaniach młodzieży, w ramach których
uczestnicy przygotują projekt służący np. pracy z dziećmi i młodzieżą lub animujący
społeczność lokalną.
Ponadto w ramach projektu odbyły się wizyty studyjne pracowników projektu i instytucji
zaangażowanych w projekt oraz staże osób pracujących z grupą docelową w siedzibie
partnera niemieckiego w Braunschweig. Celem tych spotkań było zapoznanie się
pracowników projektu oraz osób pracujących z grupą docelową z systemem
funkcjonowania usług społecznych na terenie Niemiec, jak również z metodyką działań
z grupą docelową w ramach tego systemu w Niemczech. W ramach projektu powstanie
model rozwoju usług społecznych skierowanych do grupy docelowej, na przykładzie
rozwiązań niemieckich w tym zakresie, który będzie wdrażany na grunt polski
uwzględniając prawodawstwo i struktury administracyjne.
Łączna wartość projektu: 1 981 266 zł.
Projekt „KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej”
W lipcu 2012r. MOPS jako jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, przystąpił do
realizacji projektu innowacyjnego testującego „KARnet 15 + model współpracy
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trójsektorowej”, który finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie
1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Realizacja projektu
zakłada aktywne partnerstwo trójsektorowe biznesu z publicznymi i niepublicznymi
instytucjami pomocy społecznej. Liderem projektu jest Wrocławska Rewitalizacja
Sp. z o.o., natomiast partnerstwo trójsektorowe tworzą:
1) ATTESTOR s.c. - sektor biznesu, reprezentowany przez przedsiębiorcę
prywatnego,

2) Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” PTP – sektor pozarządowy,
reprezentowany przez organizację pozarządową,

3) Gmina Wrocław/MOPS – sektor publiczny, reprezentowany przez publiczną
instytucję pomocy i integracji społecznej tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wrocławiu, który realizuje projekt w imieniu Gminy Wrocław.
Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do 2015 r., na terenie całej
Polski, współpracy trójsektorowej pomiędzy biznesem, publicznymi i niepublicznymi
instytucjami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt zakłada
wypracowanie innowacyjnego podejścia i narzędzi do pracy z młodzieżą.
Z wypracowanych narzędzi będą mogli korzystać zarówno pracownicy publicznych
i niepublicznych instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe czy pracodawcy.
Odbiorcami projektu mają być osoby w wieku 15 - 25 lat, zagrożone wykluczeniem
społecznym, w tym osoby z zaburzonymi więzami rodzinnymi, które objęte są opieką
zastępczą, m.in. młodzież przebywająca w rodzinnych domach dziecka, placówkach
opiekuńczo - wychowawczych, w tym placówkach rodzinnych oraz w rodzinach
zastępczych i młodzież niezagrożona wykluczeniem. Natomiast użytkownikami projektu
mają być osoby na co dzień pracujące z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym,
tj. pracownicy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej, organizacji
pozarządowych oraz pracodawcy.
Główne prace nad stworzeniem strategii, a w szczególności modelu prowadzone są
w obrębie Zespołu Roboczego. Członkiem Zespołu, z ramienia Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu, jest pracownik Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Dotychczasowa praca nad projektem obejmowała w szczególności:
− analizę Indywidualnych Planów Usamodzielnienia wychowanków, którzy ukończyli 18
rok życia w 2008r. (64 osoby) i 2011r. (94 osoby) – źródło informacji o odbiorcach
projektu;
− opracowanie informacji dotyczących przepisów obejmujących usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastępczych – na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
− analizę
i
podsumowanie
ankiet
przeprowadzonych
z
usamodzielnionymi
wychowankami pieczy zastępczej
(wychowankowie rodzin zastępczych –
59 osób; wychowankowie rodzinnych domów dziecka – 22 osoby);
− przygotowanie informacji na temat superwizji i szkoleń dla pracowników MOPS;
− zapoznanie się z ADR oraz diagnozą społeczną (przekazanie uwag do socjologów);
− udział w przygotowaniu badań jakościowych (FGI, IDI, panel ekspertów);
− bezpośrednia obserwacja (lustro weneckie) badań jakościowych przeprowadzanych
przez firmę CREATIS z Wrocławia;
− udział w pracach nad stworzeniem modelu.
Realizacja projektu oraz opracowanie modelu współpracy trójsektorowej umożliwi
kompleksowe podejście do problemu pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym. Umożliwi wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie wiedzy
o potrzebach i deficytach młodzieży, metod pracy z grupą odbiorców. Pozwoli również
przełamać bariery instytucjonalnego, negatywnego wizerunku ośrodków pomocy
społecznej.
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Wspomniany wyżej model KARnet 15 + będzie realizowany poprzez utworzenie sieci
Klubów
Aktywności
Rozmaitych,
które
mają
być
miejscem
poszukiwania,
eksperymentowania, tworzenia przestrzeni dla edukacji nieformalnej i rozwoju
kompetencji społecznych.
Dodatkowo we wrześniu 2012r. w ramach działań promocyjnych odbyła się konferencja
otwarcia projektu innowacyjnego testującego „KARnet 15 + model współpracy
trójsektorowej”. W konferencji, oprócz przedstawicieli Lidera i ww. Partnerów, wzięli
udział reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się problemami młodzieży,
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta
Wrocławia oraz powiatów i miast województwa dolnośląskiego. Tematy poruszane na
konferencji oscylowały wokół problemów z wchodzeniem na rynek pracy młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Łączna wartość projektu: 2 694 198 zł.
Projekt „Trener Aktywności”
Projekt pn. „Trener Aktywności”, realizowany w terminie 02.2012 r. – 01.2015 r. przez
Fundację Eudajmonia (Lider projektu) oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
(Partner) przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako Partnera
pozaprojektowego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI – Priorytet
VII. Projekt ma charakter innowacyjny testujący, jego celem jest wypracowanie,
przetestowanie oraz upowszechnienie nowej metody aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - TRENER
AKTYWNOŚCI. W 2012r. w ramach projektu przeprowadzono badania socjologiczne
diagnozujące obecną sytuację w zakresie wsparcia niepełnosprawnych klientów pomocy
społecznej oraz opracowano „Strategię Wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego
pt. Trener Aktywności”. Po akceptacji Strategii przez Regionalną Sieć Tematyczną
rozpoczęto działania przygotowujące do realizacji pilotażu opracowanego modelu TRENER
AKTYWNOŚCI, tj. rekrutacji uczestników projektu: osób niepełnosprawnych (30 osób)
wraz z otoczeniem (30 osób) oraz trenerów aktywności (10 osób + 5 pracowników MOPS
do przeszkolenia z modelu TA). Zaangażowanie ze strony MOPS polegało na:
− udziale specjalistów MOPS w zakresie niepełnosprawności w pracach Grupy
Roboczej ds. opracowania modelu TRENER AKTYWNOŚCI;
− skierowaniu niepełnosprawnych klientów MOPS do udziału w badaniach
socjologicznych;
− rekrutacji uczestników pilotażu: wsparcie w organizacji spotkań informacyjnych
dla potencjalnych uczestników oraz skierowanie 50 niepełnosprawnych klientów
MOPS do udziału w rozmowach diagnozujących, poprzedzających ostateczną
kwalifikację do projektu;
− oddelegowaniu 5 pracowników MOPS (specjalistki Punktów Aktywizacji Społeczno–
Zawodowej MOPS) do udziału w szkoleniu z metody TRENER AKTYWNOŚCI.
Projekt „Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia – kluczowego elementu
infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS –
rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu”
Od 2010 do 2012 roku w ramach dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w Gminie Wrocław
realizowany był projekt pn. „Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia – kluczowego
elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS –
rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu”. Podmiotami odpowiedzialnymi
za realizację projektu były: 1) Gmina Wrocław jako Beneficjent i Inwestor, 2) Zarząd
Inwestycji Miejskich (ZIM) jako jednostka realizująca z ramienia Gminy Wrocław,
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako Operator projektu. Infrastruktura powstała
w wyniku realizacji projektu stanowić będzie własność Gminy Wrocław w trwałym
zarządzie MOPS we Wrocławiu, który będzie operatorem infrastruktury powstałej
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w wyniku realizacji projektu. Efektem realizacji projektu jest modernizacja i adaptacja
oficyn trzech budynków przy ul. Rydygiera 43ab, 43cd i 45a, które zostaną przeznaczone
na działalność Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia (zwane dalej NCW). Utworzenie NCW
ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i ekonomicznym na
wrocławskim Nadodrzu oraz ograniczenie marginalizacji i degradacji przestrzennej tej
części miasta. Zadaniem MOPS w ramach projektu było wyposażenie przyszłego Centrum
w niezbędny sprzęt. Dzięki środkom z UE zakupiono cześć mebli i sprzętu AGD. Pozostałą
część wyposażenia MOPS zakupił w ramach własnych środków.
W roku 2013 w wyremontowanych budynkach
NCW rozpocznie swoją działalność
poprzez uruchomienie działań dziennych polegających na wsparciu dziennym dla dzieci i
młodzieży oraz Klubu Samopomocy dla dorosłych. W późniejszym terminie realizowane
będą również działania całodobowe, które polegać będą na prowadzeniu ośrodka
wsparcia dla mieszkańców Wrocławia, w ramach którego działaniami o charakterze
specjalistycznym i pomocowym zostaną objęci byli wychowankowie placówek opiekuńczowychowawczych, osoby czasowo niezdolne do samodzielnego życia (niepełnosprawni,
starsi) oraz rodziny, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (np. samotne matki z
dziećmi).
Nadodrzańskie Centrum Wsparcia ma być próbą podjęcia swoistego eksperymentu
polegającego na połączeniu w jednej placówce pomocy dla różnych grup klientów,
które będą się wspierać, udzielać sobie nawzajem pomocy.
Projekty współfinansowane w ramach RESORTOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA
RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ na rok 2012 Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej:
1) „Postaw na rodzinę! - rozwój rodzinnej pieczy zastępczej we Wrocławiu”
(IV-XII 2012) - realizacja 2 edycji szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej nie zawodowej i do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Ze szkolenia skorzystało 27 osób, w obu
edycjach przygotowano: 11 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodziny
zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 2 rodziny zastępcze do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 2 rodziny zastępcze zawodowe.
2) „Wrocławski asystent rodziny” (II-XII 2012) – zatrudnienie 2 asystentów
rodziny oraz objęcie przez nich wsparciem 20 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Łączna wartość projektu: 67 437 zł w tym 52 500 zł dotacji MPiPS.
3) „Świadczenia na rzecz wrocławskiej rodzinnej pieczy zastępczej”
(I-XII 2012) – wsparcie finansowe rodzin zastępczych poprzez wypłatę
67 świadczeń związanych z zaspokojeniem potrzeb dzieci przyjmowanych do tych
rodzin.
W roku 2012 MOPS zaangażowany był w charakterze partnera bezkosztowego
w realizację następujących projektów:
„Co się stało z naszą baśnią” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie
Towarzystwo Kultury Czynnej w terminie (VI 2012 – IX 2013). Celem projektu jest
profilaktyka wykluczenia społecznego mieszkańców wrocławskiego Nadodrza poprzez
realizację warsztatów artystycznych, warsztatów edukacji obywatelskiej i wolontariatu,
pokazów powarsztatowych, festiwalu artystycznego. Udział MOPS (ZTPS 7) polega na
realizacji działań promocyjnych i informacyjnych w celu rekrutacji klientów MOPS do
projektu oraz wsparciu Lidera projektu w organizacji warsztatów (udział pracowników
socjalnych MOPS, użyczenie sal, etc.).
„TĘCZA - kolory młodości w starości” – projekt realizowany przez Fundację
PozyTYwka (VIII 2011–XII 2012). Celem projektu jest zwiększenie aktywności
społecznej, integracja międzypokoleniowa oraz wzmocnienie pozycji społecznej 120 osób
starych z terenu Wrocławia i okolic. Udział MOPS (ZTPS 3) polega na realizacji działań
promocyjnych i informacyjnych w celu rekrutacji klientów MOPS do projektu.
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PODSUMOWANIE
W 2012 ROKU

DZIAŁAŃ

CENTRUM

PRACY

SOCJALNEJ

I

RODZINY

Działania CPSR w 2012 roku ukierunkowane były na realizację zadań związanych:
• z podnoszeniem jakości pracy pracowników socjalnych i asystentów rodziny,
w tym pracowników nowozatrudnionych;
• z udzielaniem wsparcia merytorycznego i emocjonalnego pracownikom socjalnym
i asystentom rodziny;
• z poradnictwem specjalistycznym, konsultacjami i udzielaniem wsparcia klientom
MOPS, mieszkańcom Wrocławia;
• z wprowadzaniem poradnictwa dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, we
współpracy z innymi pracownikami MOPS przygotowanymi do obsługi osób
niesłyszących;
• z nadzorem i koordynowaniem zadań wykonywanych przez asystentów rodziny
powołanych na rzecz wspierania rodzin w zakresie wypełniania ich funkcji
opiekuńczo – wychowawczych we współpracy z pracownikami socjalnymi oraz
koordynatorami MOPS;
• z realizacją Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze
więcej”;
• ze współpracą z pracownikami socjalnymi w zakresie realizowanego przez MOPS
projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”;
• ze współpracą z pracownikami socjalnymi i instytucjami działającymi w obszarze
pomocy społecznej;
• z wdrażaniem środowiskowej metody pracy socjalnej;
• z koordynowaniem praktyk w MOPS;
• z organizacją i koordynowaniem prac społecznie użytecznych, we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy;
• z koordynacją pomocy wolontaryjnej na rzecz klientów i rodzin objętych pomocą
MOPS;
• z
zapewnieniem
obsługi
organizacyjno–technicznej
Zespołowi
Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Specjalistki Pracy Zespołowej
W roku 2012 specjalistki pracy zespołowej:
• realizowały działania sprzyjające rozwojowi warsztatu pracy socjalnej. Zgodnie
z zapotrzebowaniem pracowników socjalnych prowadziły konsultacje indywidualne
w ramach specjalizacji, interwencje w środowisku, poradnictwo specjalistyczne na
rzecz klientów, rozmowy indywidualne z pracownikami socjalnymi;
• przeprowadziły z pracownikami socjalnymi ewaluacje przypadku pracy socjalnej
w formie indywidualnej i grupowej głównie z nowozatrudnionymi pracownikami
socjalnymi;
• wprowadzały nowozatrudnionych pracowników socjalnych i asystentów rodziny;
• brały udział w pracach grup roboczych i zespołów problemowych powoływanych na
wniosek pracowników socjalnych;
• współpracowały z asystentami rodziny oraz uczestniczyły w ocenach półrocznych
pracy asystenta rodziny;
• dyżurowały w ramach programu wspierania rodzin;
• koordynowały
działania
związane
z
funkcjonowaniem
Zespołu
Interdyscyplinarnego;
• koordynowały działania związane z usługami świadczonymi przez lekarzy
psychiatrów;
• współpracowały z innymi komórkami organizacyjnymi na terenie instytucji i poza
MOPS;
• uczestniczyły w forach i konferencjach zgodnie ze swoją specjalizacją.
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Specjalistki w 2012 roku 458 razy towarzyszyły pracownikom socjalnym podczas pracy
w środowisku, 55 razy prowadziły pracę w środowisku klienta bez udziału pracownika.
Obejmowały wsparciem pracowników socjalnych w formie rozmów indywidualnych – 264
rozmowy, asystowały przy przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, szczególnie
z nowozatrudnionymi pracownikami socjalnymi 44 razy. Wprowadziły zgodnie
z procedurą 20 nowych pracowników socjalnych (w tym dwóch asystentów rodziny).
Przeprowadziły z pracownikami socjalnymi 17 ewaluacji indywidualnych wybranych
przypadków pracy socjalnej oraz odbyły 2 spotkania ewaluacyjne w formie grupowej
(w których uczestniczyło 15 pracowników socjalnych). Wsparciu merytorycznemu,
a zwłaszcza kształtowaniu zachowań niezbędnych i przydatnych w pracy socjalnej
służyły konsultacje według wybranej specjalizacji, łącznie specjalistki udzieliły 1 081
konsultacji. Na rzecz klientów MOPS udzielono łącznie 930 porad w 320 rodzinach
w I półroczu i 304 rodzinach w II półroczu.
Usługi psychiatryczne świadczone były w 355 rodzinach (651 osób w rodzinie). Łącznie
zrealizowano 436 wizyt domowych. Wizyty zrealizowane były przez 3 lekarzy
psychiatrów. Dwóch lekarzy zatrudnionych w ramach umowy z MOPS – 299 wizyt oraz
lekarza zatrudnionego przez Wrocławskie Centrum Zdrowia w ramach „Programu
edukacji zdrowotnej oraz motywowania do podjęcia leczenia specjalistycznego osób
z podejrzeniem zaburzeń psychicznych, będących pod opieką terenowego pracownika
socjalnego” – 137 wizyt.
Interwencje u osób zaburzonych psychicznie odbywały się głównie w obecności
pracowników socjalnych, a w razie potrzeby koordynatora CPSR oraz policji, pielęgniarki
środowiskowej, straży miejskiej.
Działania konsultantów psychologów i pedagogów
Ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz pedagogicznego korzystali
przede wszystkim klienci MOPS, mieszkańcy Wrocławia i pracownicy socjalni. Poradnictwa
udzielano zarówno w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny (1 100 razy) oraz
w miejscu zamieszkania klienta (542 razy). Konsultanci podejmowali także działania
w interwencjach kryzysowych na rzecz 8 rodzin. Ogółem w siedzibie i w terenie pracą
psychologiczną objęto 755 rodzin (1 550 osób w rodzinach), a pracą pedagogiczną 144
rodziny (371 osób w rodzinach). Na rzecz projektu WMA konsultacje psychologiczne
przeprowadzono z 95 klientami MOPS. Ponadto konsultanci przeprowadzili 79 konsultacji
indywidualnych z pracownikami socjalnymi, włączali się w prace grup roboczych
w zakresie problematyki dotyczącej przemocy 23 razy oraz uczestniczyli w zespołach
problemowych mających na celu pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzin 7 razy.
W roku 2012 konsultanci CPSR prowadzili:
• warsztaty pod tytułem „Pamięć” dla seniorów w Dziennym Domu Pomocy
Społecznej „Pogodna Jesień”,
• warsztaty z zakresu wypalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
• spotkania edukacyjne dla rodziców w ramach Programu Wspierania Rodzin.
Od lutego 2012 roku w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rozpoczęto realizację programu
wspierania rodziny w MOPS. W okresie od lutego do grudnia 2012 w ramach programu
konsultanci pedagodzy i psycholodzy przeprowadzili 318 spotkań konsultacyjnych.
Z programu skorzystało łącznie 161 rodzin (562 osoby w rodzinach) podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nie tylko.
Konsultant socjolog podjął działania na rzecz 28 osób z dysfunkcją narządu słuchu
(48 osób w rodzinie). W roku 2012 udzielił ogółem 167 porad, podjął 8 spraw
interwencyjnych na rzecz klientów. Towarzyszył 92 razy 17 klientom niesłyszącym
w załatwianiu spraw urzędowych. Ponadto asystował pracownikom socjalnym przy
wywiadach środowiskowych oraz innych działaniach podejmowanych w rodzinach
porozumiewających się w języku migowym. W 2012 roku we współpracy z pracownikiem

25

socjalnym ZTPS 3 prowadził również warsztaty z języka migowego dla pracowników
Działu Świadczeń, nakierowane na przypomnienie i utrwalenie wcześniej poznanych
znaków.
Praktyki zawodowe i studenckie
W CPSR koordynowane były praktyki studenckie i zawodowe. W komórkach
organizacyjnych MOPS 20 słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych odbyło
praktyki zawodowe. Ponadto praktyki odbywało 22 studentów Akademii Medycznej
kierunku zdrowia publicznego. Natomiast praktyki indywidualne realizowało 12 osób
w tym: z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 7 osób, z NZOZ „Biogenes” 3 osoby, z Wyższej
Szkoły Fizjoterapii 1 osoba, z Uniwersytetu Wrocławskiego 1 osoba oraz z Dolnośląskiej
Wyższej Szkoły Edukacja 1 osoba.
Asystent rodziny
W strukturach MOPS od połowy lutego 2012 r. na umowę zadaniową zatrudnionych było
dwóch asystentów rodziny. Każdy z asystentów rodziny współpracował w 10 rodzinami.
Łącznie do współpracy asystenta rodziny skierowanych zostało 25 rodzin (1 rodzina
mimo skierowania nie rozpoczęła współpracy z asystentem z powodu zamiany miejsca
zamieszkania). Ponadto od marca 2012 r. w ramach projektu systemowego Wrocław
Miastem Aktywnych na umowę na świadczenie usług (umowa zlecenie) zatrudnionych
było 21 asystentów rodziny. W ramach projektu WMA asystenci współpracowali łącznie
ze 106 rodzinami (6 rodzin zrezygnowało z tej formy wsparcia).
Do głównych zadań asystenta rodziny należało:
• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną; prowadzenie dokumentacji
dotyczącej pracy z rodziną;
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
psychologicznych, wychowawczych;
• motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
• współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny;
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodziny.
Asystent rodziny realizując swoje zadania odpowiedzialny był za koordynowanie działań
zmierzających do poprawy sytuacji rodziny.
Do grudnia 2012 r. asystenci zatrudnieni w ramach zadaniowego czasu pracy
uczestniczyli w 24 zespołach problemowych na rzecz 10 rodzin, z czego 3 zostały
zainicjowane przez asystentów rodziny. W skład zespołu problemowego oprócz asystenta
rodziny wchodził pracownik socjalny, kurator społeczny lub zawodowy, pedagog szkolny,
psycholog, specjalista ds. aktywizacji społeczno zawodowej, kierownik CPSR, dyrektor,
pracownik socjalny i psycholog Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji
oraz w jednostkowych przypadkach przedstawiciele rodziny na rzecz, której powołano
zespół.
Od października 2012 roku rozpoczęły się okresowe oceny sytuacji rodzin. Łącznie odbyło
się 15 spotkań, w wyniku których podjęto decyzję o zakończeniu współpracy
z 2 rodzinami w związku z brakiem ich zgody na współpracę z asystentem oraz brakiem
aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów.
W związku z wdrażaniem asystentury w MOPS opracowano procedurę kierowania rodziny
do wsparcia asystenta rodziny oraz przygotowano dokumentację pracy asystenta rodziny.
Punkty aktywizacji społeczno-zawodowej
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Pracownicy tych punktów objęli pomocą osoby bezrobotne, jak i poszukujące pracy.
Poradnictwa specjalistycznego udzielono 769 osobom, w tym 56,9% stanowili
beneficjenci projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”.
W grupie tej było 96 osób z rodzin wielodzietnych (494 osoby w rodzinie), 50 osób
w przeszłości karanych (94 osoby w rodzinie), 8 osób narodowości romskiej (16 osób
w rodzinie) oraz 180 klientów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (328 osób
w rodzinie).
Prace społecznie użyteczne
Projekt Prac Społecznie Użytecznych w 2012 roku realizowany był w okresie od kwietnia
do grudnia 2012 roku. Pozyskano 231 miejsc pracy w 63 instytucjach pożytku
publicznego.
Do projektu pracownicy socjalni i specjaliści Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny zgłosili 89
osób, w tym 48 kobiet z czego 28 osób kontynuowało prace z lat poprzednich.
Do wykonywania prac skierowano 89 osób (48 kobiet), z których 82 osoby (45 kobiet)
podjęło prace społecznie użyteczne.
W 2012 roku 7 osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych (w tym 5 kobiet)
podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Współpraca z Centrum Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012 współpracował z Centrum Integracji
Społecznej (CIS) na rzecz zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców
Wrocławia. Pracownicy socjalni MOPS na podstawie przeprowadzonych wywiadów
środowiskowych skierowali łącznie 163 osoby do uczestnictwa w CIS w ramach realizacji
projektów „Droga do zatrudnienia”, „Do zatrudnienia 1 krok” oraz do szkoleń poza
projektowych zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.
Centrum
podpisało
Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) z 79 osobami. W trakcie
realizacji zajęć rozwiązano IPZS z 5 osobami.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje na
podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 listopada 2010 roku
Nr LVI/1715/10 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie Zarządzenia nr 887/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 kwietnia 2011 roku
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie (z późn. zm.) Prezydent Wrocławia w skład Zespołu Interdyscyplinarnego
powołał 19 osób, przedstawicieli: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu,
Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, Prokuratury, Policji, Urzędu Miejskiego
Wrocławia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych.
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego.
W 2012 roku odbyło się 10 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie. Do Zespołu wpłynęły 444 zgłoszenia dotyczące rodzin dotkniętych
przemocą. W okresie sprawozdawczym założono 412 Niebieskich Kart, powołano 390
Grup Roboczych, zamknięto 86 Procedur Niebieska Karta. Osób stosujących przemoc
było 462 w tym 291 pod wpływem alkoholu, 6 pod wpływem narkotyków i 74
z zaburzeniami psychicznymi. Osób doznających przemocy było 455 w tym 375 kobiet,
18 dzieci i 62 mężczyzn.
Metoda środowiskowa
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Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny w 2012 roku włączało się również w działania
dotyczące wdrażania metody środowiskowej. CPSR było odpowiedzialne za
podsumowanie działań rocznych wszystkich ZTPS-ów w związku z wdrażaniem
i rozwijaniem metody środowiskowej.
W 2012 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu we wszystkich
Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej realizowana była przez pracowników socjalnych
środowiskowa metoda pracy socjalnej. Metoda ta polega na organizowaniu społeczności
lokalnej, a także na współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami
pozarządowymi i mieszkańcami celem poprawy warunków życia mieszkańców. Metoda
środowiskowa to swojego rodzaju interwencja realizowana w postaci pracy społecznej czy
kulturalnej z wyraźnym podkreśleniem, że ukierunkowana jest na całą społeczność
lokalną: dzielnicę, osiedle, ulicę a nie na jednostkę.
Pracownicy socjalni realizując środowiskową metodę pracy socjalnej dążyli do tego, aby
w społecznościach uruchomiły się procesy rozwojowe lub aby uległy wzmocnieniu, dzięki
czemu możliwa stanie się, poprawa jakości życia członków danej społeczności. Metoda
środowiskowa adresowana jest do społeczności słabych, zmarginalizowanych, których
członkowie narażeni są na wykluczenie społeczne.
Wszelkie działania wynikające z realizacji metody środowiskowej oparte były na mapach
zasobów i potrzeb, a także na wiedzy i doświadczeniu pracowników socjalnych. Dzięki
posiadanym mapom zasobów i potrzeb pracownicy mogli precyzyjniej określić cele dzięki,
którym nastąpi rozwój i aktywizacja danej społeczności a także przekształcone zostaną
niektóre struktury i elementy oraz postawy. Należy podkreślić, że zgodnie z podstawową
zasadą metody środowiskowej pracownicy socjalni nie podejmowali działań dla
społeczności, ale przez społeczność i wspólnie z nią, mając na celu tworzenie wspólnoty
przez przełamanie poczucia izolacji i osamotnienia, budowanie więzi emocjonalnych
i poczucia bezpieczeństwa wśród członków społeczności.
W 2012 roku w działaniach środowiskowych realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej zaangażowanych było 193 pracowników w tym 11 zastępców kierowników
Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej.
Pracownicy wielokrotnie angażowali się
w realizację różnych działań środowiskowych, które podejmowane były akcyjnie jak i te
które realizowane były cyklicznie.
Spośród najczęstszych działań środowiskowych realizowanych w 2012 r. należy
wymienić: spotkania edukacyjne i informacyjne, tworzenie mapy zasobów
i potrzeb oraz organizację bądź udział w festynach.
W ramach projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych” realizowanego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu kontynuowano 6 Programów
Aktywności Lokalnej dla poszczególnych rejonów miasta.
Programy te skierowane były do:
• kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
• kobiet samotnie wychowujących dzieci,
• kobiet długotrwale bezrobotnych,
• osób niepełnosprawnych,
• bezdomnych.
Nowością, która pojawiła się w 2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, było
wyłonienie spośród pracowników socjalnych grupy Organizatorów Społeczności Lokalnych
tzw. OSL. Organizatorzy Społeczności Lokalnej powołani zostali na mocy zarządzenia
Nr 116/12 Dyrektora MOPS z dnia 12 grudnia 2012 roku.
Organizowanie Społeczności Lokalnej, to proces którego celem jest pobudzanie
i wspieranie mieszkańców, instytucji
oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów
społecznych dotyczących danej społeczności.
OSL opiera się na założeniach, że efektywne wspomaganie oraz pełna integracja ze
społeczeństwem, osób i rodzin, szczególnie ze środowisk i obszarów marginalizowanych,
nie jest możliwa bez odpowiedniego przetwarzania środowiska w którym żyją.
REALIZACJA PROGRAMU POMOCY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH „DWA PLUS
TRZY I JESZCZE WIĘCEJ” W 2012 R.
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Program realizowany jest na podstawie uchwały Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin
Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej" (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia Nr 4, poz. 41).
W 2012 roku do Programu przystąpiło 497 rodzin (liczba rodziców/opiekunów – 947;
liczba dzieci – 1 572; łącznie liczba osób w rodzinach – 2 519).
Od początku Programu do końca 2012 r. deklarację uczestnictwa w Programie wypełniły
3 932 rodziny, z tego 421 rodzin przestało spełniać kryteria (dzieci ukończyły 24 lata lub
rodzina wyprowadziła się z Wrocławia), ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba
rodzin uczestniczących w Programie wyniosła 3 511 (6 627 – liczba rodziców/opiekunów;
11 659 - liczba dzieci w rodzinach – łącznie 18 286 uczestników Programu).
W 2012 roku zostały wdrożone i zrealizowane wszystkie formy wsparcia
i pomocy zawarte w ofercie Programu, w tym:
• formy pomocy finansowej dla rodzin spełniających kryteria dochodowe zgodne
z ustawą o pomocy społecznej - pomoc finansowa na: żywność, odzież, obuwie,
wyposażenie do szkoły, wypoczynek letni i zimowy, opłaty mieszkaniowe i inne;
• bezpłatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne
i dla osób bezrobotnych;
• warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci małoletnich;
• zorganizowano grupy uczestników na: widowisko operowe, Polish Masters, Mikołajki,
bezpłatne wejścia na kryte baseny w szkołach podstawowych;
• bezpłatne przejazdy dla rodziców i dzieci środkami komunikacji miejskiej na
wszystkich liniach w soboty, niedziele i święta;
• bezpłatny wstęp do ZOO we wszystkie niedziele do 31.10.2012, od 1.11.2012 oferta
wstępu w cenie biletu rodzinnego, niezależnie od ilości dzieci;
• bezpłatny wstęp na Lodowisko Pergola do 15.01.2012;
• bezpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez
Towarzystwo Kultury Czynnej, Wrocławską Galerię Młodych, Wrocławskie Centrum
Twórczości Dziecka;
• ulgowe bilety wstępu na kąpieliska codziennie przez cały sezon;
• ulgowe bilety na rejsy po Odrze parostatkami Wiktoria i Nereida;
• ulgowe bilety wstępu w dni robocze na Opatowicką Wyspę Przygody;
• bezpłatny wstęp na Wieżę Widokową w Bazylice Mniejszej p.w. św. Elżbiety;
• bezpłatny wstęp do Centrum Poznawczego dla 4 osób w rodzinie, dla pozostałych
osób wstęp w cenie biletu ulgowego;
• wstęp w cenie Biletu Rodzinnego do Humanitarium bez konieczności dopłat za wstęp
dzieci;
• wstęp w cenie Biletu Rodzinnego do Wrocławskiego Parku Wodnego bez konieczności
dopłat za wstęp dzieci;
• ulgowe bilety do teatrów: Współczesnego, Polskiego, Lalek oraz Centrum Sztuki
Impart, Teatru Muzycznego Capitol, Opery Wrocławskiej i Filharmonii Wrocławskiej;
• bezpłatny wstęp lub ulgowe bilety do muzeów i na wystawy;
• realizacja projektu „Aktywni razem z nami” polegającego na pozyskiwaniu sponsorów
w celu sfinansowania dzieciom z Rodzin Plus zajęć, treningów rozwijających ich
zdolności;
• bezpłatne badania i zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci w Centrach Korekcji Wad
Postawy;
• preferencje przy rozpatrywaniu wniosków na turnusy rehabilitacyjne dla osób
z Rodzin Plus posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
• bezpłatne szczepienia przeciw grypie, meningokokom, pneumokokom
i rotawirusom (ograniczona ilość);
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•

•
•

pomoc dzieciom w nauce świadczoną przez wolontariuszy;
zorganizowanie Wrocławskiego Święta Rodziny dla blisko 1 000 osób we współpracy
z podmiotami pozarządowymi w związku z rozpoczęciem Miesiąca Rodziny
i obchodami Międzynarodowego Dnia Rodziny;
zorganizowanie dla 300 dzieci z Rodzin Plus imprezy mikołajkowej we Wrocławskim
Teatrze Lalek.

WYPŁATA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH, ŚWIADCZEŃ
ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

RODZINNYCH

Dział Świadczeń mający swoją siedzibę przy ul. Hubskiej 30/32 zajmuje się wypłatą
dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe w 2012 roku przyznawane i wypłacane były na podstawie ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
Dodatki mieszkaniowe – dane liczbowe
Kwota wypłaconych dodatków - ogółem
Liczba wydanych decyzji
Ilość wypłaconych dodatków
Średnia wartość wypłaconego dodatku
Sumaryczna liczba gospodarstw domowych
korzystających z dodatku mieszkaniowego

11 300 000 zł
9 935
49 830
226,77 zł
5 549

Świadczenia rodzinne
W okresie sprawozdawczym w Rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano kwoty:

−

−

48 897 965 zł - na świadczenia rodzinne, jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia dziecka i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za
uprawnionych klientów (wypłacane i przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28
listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych);
19 760 317 zł - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacane
i przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów).

W okresie sprawozdawczym w Rozdziale
85295 – „Dotacje celowe przekazane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie” wydatkowano kwotę 746 100 zł na realizację rządowego
programu wspierania osób i niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
zgodnie z rozporządzeniami:
• Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne,
• Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne,
• Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne,

30

•

Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne.

W Dziale Świadczeń w sekcjach obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne
wydano łącznie 33 417 decyzji administracyjnych.
W celu usprawnienia i obniżenia kosztów wypłacanych świadczeń wprowadzono od
października 2010 roku karty przedpłacone stanowiące Instrument Pieniądza
Elektronicznego. W 2010 roku wydano 960 kart. Do dnia 31 grudnia 2012 roku 392
klientów ponownie zadeklarowało chęć dalszego korzystania z Instrumentu Pieniądza
Elektronicznego.

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2012 roku wyglądała następująco:
Lp.
1.
2.
3.
5.

Wyszczególnienie
Świadczenia rodzinne bez
jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
Składki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe opłacane za
uprawnionych klientów
Wydatki na świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
Łączna kwota wydatkowana na
świadczenia rodzinne, na składki
na ubezpieczenie emerytalnorentowe opłacane za uprawnionych
klientów i fundusz alimentacyjny

Realizacja rządowego programu
wspierania osób i niektórych osób
6.
pobierających świadczenie
pielęgnacyjne

Kwota
[zł]

Średnia miesięczna
liczba rodzin/osób

41 132 459

13 509 rodzin

6 475 506

539 osób

1 290 000

766 osób

19 760 317

2 843 rodzin
łącznie 3 943 osób

68 658 282

746 100

622 osób

Dział wydał 178 decyzji o rozłożeniu na raty kwoty 249 418,68 zł nienależnie pobranych
świadczeń.
Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228) Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej zawarł umowę z Biurem Informacji Gospodarczej
prowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
w zakresie dopisywania informacji o dłużnikach alimentacyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan zgłoszonych do Biura Informacji Gospodarczej
dłużników alimentacyjnych wyniósł 4711 osób.
DODATKOWE ZADANIA
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027.) Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydał 789 decyzji potwierdzających prawo do
opieki zdrowotnej świadczeniobiorców, którzy nie są zaliczeni do kręgu osób
„ubezpieczonych”.
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Dział Finansowy – Sekcja Windykacji w 2012 r. wystawiała upomnienia osobom, które
otrzymały decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach lub żądaniach zwrotu
świadczeń.
Ilość wystawionych upomnień, tytułów wykonawczych oraz decyzji o układach ratalnych
przedstawia poniższa tabela.
Działalność w zakresie procedury windykacyjnej
Dział świadczeń
Sekcja
świadczeń
Pomoc
Treść
rodzinnych
społeczna
i
alimentacyjnych

Dział Świadczeń
Sekcja dłużników
alimentacyjnych

Dział Świadczeń
Sekcja
dodatków
mieszkaniowych

ilość

wartość
[zł]

ilość

wartość
[zł]

ilość

wartość
[zł]

ilość

wartość
[zł]

Wystawiono
upomnienia

421

567 835

162

182 603

2 704

13 786 958

15

64 035

Wystawiono tytuły
wykonawcze

445

318 525

148

232 059

8 301

14 828 123

11

40 869

Układy ratalne ugody

178

249 419

13 decyzji
wartość
16 480 zł

44 ugody
Wartość 210 178 zł

8 decyzji
wartość
32 318 zł

Należności w kwocie 6 960 935 zł odzyskano w wyniku potrąceń, wpłat własnych
dłużników, rat oraz realizacji tytułów wykonawczych.
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2012 r.
umorzono należności na ogólną kwotę 134 142 zł.
Tytuły dokonanych umorzeń przedstawia poniższa tabela.
UMORZENIA
Tytuł dokonanych umorzeń
Umorzenia z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych.
Umorzenia z tytułu nienależnie pobranego dodatku
mieszkaniowego
Umorzenia z tytułu świadczeń wypłacanych
z funduszu alimentacyjnego
Umorzenia z tytułu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej
Umorzenia z tytułu nienależnie pobranego zasiłku na
dożywianie
Umorzenie z tytułu nienależnie pobranego zasiłku
pielęgnacyjnego
Umorzenie z tytułu nienależnie pobranego świadczenia
pielęgnacyjnego
OGÓŁEM

Łączna
liczba
dokonanych
umorzeń
22

Łączna kwota
dokonanych
umorzeń
[zł]
17 987,51

4

9 885,91

9

5 921,07

10

79 030,65

1

396,00

6

11 061,98

9

9 858,72

61

134 141 ,84

Odzyskane należności i umorzenia w latach 2010 - 2012
2010

2011

2012
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Kwota odzyskanych
należności

Umorzenia

484 780

4 830 897

6 960 935

63 050

149 805

134 142

W 2012 roku Zespół ds. Organizacji i Nadzoru w Dziale Prawnym, Organizacji
i Nadzoru sporządził 32 projekty uchwał Rady Miejskiej Wrocławia (wszystkie przyjęte
przez RMW) i 7 projektów zarządzeń Prezydenta Wrocławia.
W związku z realizacją Zarządzenia 90/2011 Dyrektora MOPS z dnia 14 grudnia 2011
roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania
Systemami Informatycznymi służącymi do ochrony danych osobowych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
we Wrocławiu (z późn. zm.)
Administrator Bezpieczeństwa Informacji na wniosek
kierowników komórek organizacyjnych MOPS przygotował 206 upoważnień do
przetwarzania danych osobowych dla pracowników MOPS oraz praktykantów i stażystów.
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Statutu MOPS wypłacono świadczenie rekompensujące
utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy podczas odbywania ćwiczeń wojskowych
7 osobom na kwotę 3 364 zł, 6 świadczeń zostało zrefundowanych przez Wojewódzki
Sztab Wojskowy (1 będzie zrefundowane w styczniu 2013 roku).
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej (t.j. z 2013 roku, poz. 182) wypłacane jest
sądownie przyznane wynagrodzenie dla opiekunów prawnych. W 2012 r. wypłacano je
dla 53 opiekunów prawnych (pod opieką mieli 85 osób) na ogólną kwotę 230 498 zł.
Konsultanci prawni udzielili 1 008 porad prawnych osobom i rodzinom.
Dnia 11 marca 2011 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie określenia zasad
współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Usług Socjalnych
oraz Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w zakresie przepływu informacji
i realizowania zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania klienta na terenie Gminy Wrocław. Niniejsze porozumienie ma na celu
zapewnienie usług opiekuńczych dla osób, które wymagają tej pomocy, a w chwili
zgłoszenia nie korzystały z niej. Dotyczy to osób samotnych, które nie kwalifikują się do
leczenia szpitalnego. Pomoc ta polega na zapewnieniu niezwłocznej opieki w zakresie
potrzeb bytowych (wyżywienie), jak i opieki (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
zaleconej przez lekarza pielęgnacji, wykupienia zaleconych leków). W 2012 r. Pogotowie
Ratunkowe zgłosiło łącznie 58 osób do tej formy pomocy. Zgłoszenia przyjmuje
dyżurujący pracownik Zespołu ds. Organizacji i Nadzoru.
W roku 2012 pracownicy ZDON nadzorujący usługi opiekuńcze - których realizatorem jest
Dział Usług Opiekuńczych Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę jakości wykonywania usług w miejscu zamieszkania klientów,
którzy korzystają z tej formy pomocy. Sprawdzono łącznie 474 środowiska.
Zgodnie z art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
- w przypadku gdy osoba, nad którą nie została ustanowiona opieka prawna, wymaga
opieki innej osoby oraz nie jest w stanie samodzielnie odebrać przysługującej jej renty
socjalnej - świadczenie to wypłaca się osobie sprawującej opiekę faktyczną nad osobą
uprawnioną do renty socjalnej. Sprawowanie faktycznej opieki potwierdza prezydent
miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby uprawnionej do renty socjalnej.
W przypadku naszego Miasta takie zaświadczenia potwierdza Dyrektor Departamentu
Spraw Społecznych. W 2012 r. było wydanych 6 zaświadczeń.

33

W roku 2012 r. Spółka „Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.” zgłosiła 484 osoby
ubiegające się o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokalu
mieszkalnego celem potwierdzenia sytuacji materialnej przez pracownika socjalnego.
Po zweryfikowaniu wykazanych osób sporządzono 142 karty informacyjne – u tych
którzy, korzystają z pomocy finansowej wypłacanej przez MOPS.
Natomiast Zarząd Zasobu Komunalnego w 2012 r. wystąpił z wnioskiem o informacje
na temat tylko 5 osób, które ubiegały się o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na
raty należności pieniężnych za opłaty mieszkaniowe. Pracownicy socjalni sporządzili 3
karty informacyjne (również tylko u osób korzystających z pomocy finansowej MOPS-u).
Od 10.05.2004 r. do dnia dzisiejszego Zarząd Zasobu Komunalnego zgłosił do MOPS
3 913 osób – w tym okresie sporządzono 3 323 karty informacyjne, w których
pracownicy socjalni oceniali sytuację materialną wskazanych osób.
Natomiast Spółka „Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.” od 13.06.2008 r. do dnia
dzisiejszego zgłosiła 1 361 osób, a kart informacyjnych sporządzono 814.
Przeprowadzono:
• zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami, w trzech
postępowaniach przetargowych, na łączną kwotę 421 977,33 zł;
• postępowanie przetargowe na szerokopasmowe łącza internetowe dla
28 lokalizacji MOPS;
• uruchomienie aplikacji do Obsługi Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej;
• zakończenie wdrożenia nowego systemu finansowo-księgowego OTAGO;
• przystosowanie aplikacji dziedzinowych do eksportu danych do systemu f-k
OTAGO;
• uruchomienie systemu bankowości internetowej: iPKO Biznes;
• przystosowanie aplikacji dziedzinowej: Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń
Rodzinnych i Alimentacyjnych do elektronicznego eksportu tytułów wykonawczych
do UMW;
• przeszkolenie 88 użytkowników w zakresie obsługi systemu informatycznego
POMOST std;
• likwidację i utylizację wyeksploatowanego sprzętu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje łącznie 69 nieruchomościami w tym:
Liczba nieruchomości

Właściciel nieruchomości

Tytuł prawny

48
7
1
6

Gmina Wrocław
Gmina Wrocław
Gmina Wrocław
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
Od osób fizycznych
Koleje Państwowe – Oddział
Gospodarowania
Nieruchomościami we
Wrocławiu
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego

trwały zarząd
umowa -użyczenie
na podstawie aktu notarialnego
umowa najmu

1
4
1
1

umowa najmu
umowa najmu
umowa najmu
Umowa najmu

Sekcja ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nadzorowała w 2012 roku
pracę 32 organizacji pozarządowych prowadzących następujące zadania:
• Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy typu B,
• Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy typu A,
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego,
Organizowanie
i
prowadzenie
całodobowych
placówek
opiekuńczowychowawczych,
Prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki dla dzieci,
Prowadzenie zespołu mieszkań chronionych,
Organizowanie i prowadzenie zespołu mieszkań chronionych dla kobiet matek
z dziećmi oraz kobiet w ciąży,
Organizowanie i prowadzenie Zespołu Ognisk Wychowawczych,
Prowadzenie całodobowych domów pomocy społecznej,
Organizowanie i prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej dla osób
starszych z deficytem pamięci,
Organizowanie i prowadzenie schronienia, łaźni i magazynów wydających odzież
dla osób bezdomnych posiadających ostatnie stałe zameldowanie w Gminie
Wrocław,
Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn,
Prowadzenie zbiorowego żywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach
wydawania posiłków osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością z Gminy
Wrocław oraz prowadzenie magazynów przekazujących żywność lub odzież
organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność
na rzecz osób
najuboższych,
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Środki łącznie przekazane organizacjom w 2012 r. i podlegające rozliczeniu przez Sekcję
wynosiły:
• 6 374 853 zł - zadania własne Gminy,
• 2 315 698 zł- zadania zlecone Gminy,
• 17 669 136 zł - zadania własne Powiatu,
• 344 000 zł - zadania zlecone Powiatowi.
Od dnia 22.11.2012 r. otwarta jest całodobowa Ogrzewalnia dla osób bezdomnych
przebywających na terenie gminy Wrocław prowadzona na zlecenie Miasta Wrocław przez
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie. Ogrzewalnia jest
usytuowana przy ul. Małachowskiego 11. Osoby korzystające z Ogrzewalni mogą
skorzystać z ciepłego napoju, toalety, krzesła lub ławki.
Średnio dziennie z Ogrzewalni korzysta 75 osób.
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Ilość decyzji administracyjnych wydanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2011 roku.

ilość decyzji
zaskarżonych
komórka
ilość
organizacyjna
wydanych
MOPS/
decyzji
jednostka
ogółem

MOPS
PZdsON *

94 564
9 864

ogółem

649
1 897

ilość decyzji zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
100 %

uchylonych i
uchylonych i
umarzających
przekazanych
udział
utrzymanych uchylonych i
postępowanie stwierdzenie uchybienie
do
procentowy
w mocy
zmienionych
I instancji
nieważności
terminu
ponownego
bądź
rozpoznania
odwoławcze
0,69

231
35,59%

10
1,54%

124
19,11%

13
2,00%

31
4,78%

18
2,77%

inne

222
34,21%

19,23
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Złożone Wnioski o dotację na realizacje działań dofinansowanych ze środków krajowych lub unijnych – MOPS jako Wnioskodawca lub Partner
Lp

1.

322

2.

3.

Wnioskoda
wca

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Ogólna kwota
projektu [zł]

Kwota
dotacji [zł]

Tytuł

Grupa docelowa

Zakres projektu

Wrocław
Miastem
Aktywnych

Klienci MOPS: osoby
bezrobotne,
nieaktywne
zawodowo
i zatrudnione
korzystające ze
świadczeń pomocy
społecznej
(542 osoby)

Realizacja zadań
w zakresie aktywnej
integracji, pracy
socjalnej, działań
o charakterze
środowiskowym,
wypłaty zasiłków

4 761 904,76zł

4 261 904,76
zł

179-osobowa grupa,
w tym: 74
opiekunów z rodzin
zastępczych, 99
dzieci/młodzieży
będącej w rodzinach
zastępczych

Celem projektu jest
poprawa jakości
opieki zastępczej we
Wrocławiu poprzez
wsparcie dzieci i
opiekunów z rodzin
zastępczych
(warsztaty
psychoedukacyjne,
grupy wsparcia,
zajęcia
ogólnorozwojowe,
konsultacje
psychologiczne)

46 000,00zł

36 000,00zł

28 osób kandydaci
do pełnienia funkcji
rodzinnej pieczy
zastępczej

Poprawa realizacji
zadań z zakresu
rodzinnej pieczy
zastępczej we
Wrocławiu poprzez
przeprowadzenie
szkoleń dla
kandydatów do
pełnienia funkcji
rodziny zastępczej
zawodowej i nie
zawodowej oraz do
prowadzenia
rodzinnego domu
dziecka.

Razem do celu

Postaw na
rodzinę! rozwój
rodzinnej
pieczy
zastępczej we
Wrocławiu

Jednostka Kontraktująca/
nazwa programu/
termin złożenia
dokumentacji aplikacyjnej

Partnerzy /
Organizacje
współuczestnik
czące

Sposób
załatwienia

Brak

pozytywny

Brak

pozytywny

Brak

pozytywny

Dolnośląski Wojewódzki
Urząd Pracy (DWUP)
PO KL, Priorytet VII,
Poddziałanie 7.1.2.
Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
PCPR (projekt systemowy)

Fundacja PGNiG

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
14 889,80zł

7 444,90zł

RESORTOWY PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY I
SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ na rok 2012
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4.

323
5.

6.

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Wrocławski
asystent
rodziny

Świadczenia na
rzecz
wrocławskiej
rodzinnej
pieczy
zastępczej

Od
bezdomności
do
transdomności i
samodzielności

1) 2 asystentów
rodziny
2) 20 rodzin
korzystających ze
wsparcia MOPS,
w których występują
problemy
opiekuńczo –
wychowawcze

67 dzieci przyjętych
do wrocławskich
rodzin zastępczych

1) 288 osób
bezdomnych
przebywających na
terenie Wrocławia
2) Przedstawiciele
wrocławskich
instytucji i
organizacji
pozarządowych
związanych z
problematyką
wykluczenia
społecznego i
integracji

Budowanie systemu
wspierania rodziny
przeżywającej
trudności w
wypełnianiu funkcji
opiekuńczowychowawczych,
poprzez:
- zatrudnienie
asystentów rodziny,
- wspieranie rodziny
poprzez konsultacje i
działania o
charakterze
edukacyjnym
Cel ogólny: Poprawa
realizacji zadań z
zakresu opieki i
wychowania dziecka
umieszczonego w
rodzinnej pieczy
zastępczej we
Wrocławiu w 2012
roku poprzez wypłatę
świadczeń
związanych z
potrzebami
przyjmowanego do
rodziny dziecka
Cel ogólny:
Przetestowanie oraz
analiza skuteczności
wybranych
standardów usług
modelu GSWB, tj.
streetworking, praca
socjalna,
mieszkalnictwo,
partnerstwo na rzecz
osób bezdomnych na
terenie Gminy
Wrocław

67 437,00zł

52 500,00zł

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
RESORTOWY PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY I
SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ na rok 2012

Brak

pozytywny

Brak

pozytywny

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
83 080,00zł

78 463,00zł

RESORTOWY PROGRAM
WSPIERANIA RODZINY I
SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ na rok 2012

Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich
PO KL, Priorytet I

999 815,00zł

999 815,00zł

Konkurs ogłoszony w ramach
projektu „Tworzenie
i rozwijanie standardów
usług pomocy i integracji
społecznej” Zadanie 4 –
„Działania w zakresie
standaryzacji pracy
z bezdomnymi. Opracowanie
Gminnego Standardu
Wychodzenia z Bezdomności
(GSWB)” – II etap

1. Towarzystwo
Pomocy im. św.
Brata AlbertaKoło Wrocławskie
2.Stowarzyszenie
„PLUS MINUS”
3.Stowarzyszenie
Pomocy
Wzajemnej im.
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego

negatywny

38
324

7.

8.

Testowanie
Modelu
współpracy
ops, pup i
organizacji
pozarządowej
Osoby korzystające
w celu realizacji z pomocy MOPS oraz
Dolnośląski
usługi
PUP we Wrocławiu:
Związek
integracji
młodzież do 25 roku
Organizacji
społecznożycia oraz kobiety,
Pozarządozawodowej,
które nie podjęły
wych „WROS” wypracowaneg
zatrudnienia po
o przez WRZOS
urodzeniu dziecka
w ramach
projektu
„Modelowy
system na
rzecz integracji
społecznej”
Testowanie
Modelu
współpracy
ops, pup i
organizacji
pozarządowej
Polskie
w celu realizacji
Towarzystwo
usługi
Osoby korzystające
Walki z
integracji
z pomocy MOPS oraz
Kalectwem społecznoPUP we Wrocławiu,
TWK, Oddział
zawodowej,
niepełnosprawne,
Wojewódzki
wypracowaneg
w tym 50+
we Wrocławiu o przez WRZOS
w ramach
projektu
„Modelowy
system na
rzecz integracji
społecznej”

Cel projektu:
wzrost jakości i
efektywności usług
świadczonych przez
podmioty integracji
społecznozawodowej dla osób
wykluczonych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym poprzez
przetestowanie we
Wrocławiu Modelu
współpracy ośrodka
pomocy społecznej,
powiatowego urzędu
pracy i organizacji
pozarządowej
Cel projektu:
wzrost jakości i
efektywności usług
świadczonych przez
podmioty integracji
społecznozawodowej dla osób
wykluczonych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym poprzez
przetestowanie we
Wrocławiu Modelu
współpracy ośrodka
pomocy społecznej,
powiatowego urzędu
pracy i organizacji
pozarządowej

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

PO KL, Priorytet I
Zatrudnienie
i integracja społeczna,

Powiatowy Urząd
Pracy we
Wrocławiu,

Konkurs ogłoszony w ramach
projektu WRZOS pn.
„Modelowy system na rzecz
integracji społecznej”

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej we
Wrocławiu

PO KL, Priorytet I
Zatrudnienie
i integracja społeczna,

Powiatowy Urząd
Pracy we
Wrocławiu,

Konkurs ogłoszony w ramach
projektu WRZOS pn.
„Modelowy system na rzecz
integracji społecznej”

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej we
Wrocławiu

negatywny

negatywny

39

Gmina
Wrocław
(MOPS)

BUMERANG

9.

325

10.

11.

Gmina
Wrocław
(MOPS)

Wspólnota
Robocza
Związków
Organizacji
Socjalnych

Przemoc –
jestem na NIE

„Model
kontraktacji
usług
społecznych”

100-osobowa grupa
dzieci i młodzieży w
wieku od 5 do 17
roku życia wychowanków
placówek
opiekuńczowychowawczych

1) Pracownicy służb
zajmujących się
problemem
przemocy w rodzinie
- ok. 160 osób
2) Mieszkańcy
Gminy Wrocław:
ofiary, sprawcy,
świadkowie
przemocy w rodzinie

Grupa
użytkowników:
Pracownicy
samorządowi
oraz pracownicy
ngo’s
Grupa odbiorców:
klienci zlecanych
usług społecznych

Cel ogólny:
zmniejszenie ryzyka
wykluczenia
społecznego
wychowanków
wrocławskich
placówek
opiekuńczowychowawczych.
Działania:
- zajęcia edukacyjne
(kurs pływania,
szkółka
rękodzielnicza, itp.)
- wyjścia
edukacyjnokulturalne
- festyn integracyjny
Celem projektu jest
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
we Wrocławiu
poprzez:
- kampanię
informacyjną
- badania
socjologiczne
- szkolenia i
superwizje dla kadr
instytucji
realizujących
działania związane z
przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie

78 233,00zł

67 433,00zł

Fundusz Darowizn Fundacji
ORANGE
obszar: Edukacja
(wyrównywanie szans
edukacyjnych/ wykorzystanie
nowych technologii w
edukacji)

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych

125 000,00zł

100 000,00zł

RZĄDOWY PROGRAM
OGRANICZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI I
ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ
„RAZEM BEZPIECZNIEJ”
Obszar działania:
Przemoc w rodzinie

1. Wrocławski
Park Wodny S.A.
2. Wrocławski
Klub Sportowy
Śląsk Wrocław
3. Dolnośląska
Izba
Rzemieślnicza
4. Teatr Polski we
Wrocławiu
5. Wrocławskie
Centrum Sportu,
Hippiki i Rekreacji

negatywny

1. Wydział
Edukacji UMWr,
2. Pogotowie
Ratunkowe
3. Sąd Okręgowy
4. Sąd Rejonowy
(W-w -Krzyki)
5.Stowarzyszenie
Pomocy AKSON
6. Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
7. Prokuratura
Okręgowa
8. Komenda
Miejska Policji

negatywny

CRZL
Wypracowanie
Modelu ułatwiającego
kontraktowanie usług
publicznych w sferze
społecznej

1 980 774,08

1 980 774,08

(MOPS 0,00)

(MOPS 0,00)

PO KL, Priorytet V Dobre
rządzenie, Działanie 5.4
Rozwój potencjału trzeciego
sektora, Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu
obywatelskiego

Gmina Wrocław
(MOPS)
MOPS Zielona
Góra

negatywny
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