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ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOTECZNEJ

Pomoc spoleczna jest instytucjq polityki spolecznej majqcq na celu umozliwianie
osobom i rodzinom przezwyciqzania trudnych sytuacji zyciowych, kt6rych nie sq one
w stanie pokonai wykorzystujqc wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwoSci.
We Wroclawiu zadania te realizuje Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej.
O6rodek wspiera osoby i rodziny w wysilkach zmierzajEcych do zaspokojenia niezbqdnych
potrzeb i umozliwia im 2ycie w warunkach odpowiadajqcych godno6ci czlowieka.
Zadaniem pomocy spolecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji
zyciowych, przez podejmowanie dzialafi zmierzajEcych do zyciowego usamodzielnienia
os6b i rodzin oraz ich integracji ze Srodowiskiem i to zar6wno poprzez pomoc finansowq,
pracQ socjalnq, jak i tworzenie odpowiednich program6w pomocowych, wsparcia
i oslonowych.

Pomoc spolecznE organizujq organy administracji rzqdowej i samorz4dowej,
wsp6lpracujqc w tym zakresie, na zasadach partnerstwa, z organizacjami

pozarzqdowymi, Ko6ciolem Katolickim i innymi ko5ciolami, zwiqzkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.

powiat, obowiqzane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spolecznej do
wykonywania zadafi pomocy spolecznej, nie mogE odm6wi6 pomocy osobie
potrzebujqcej, mimo istniejqcego obowiqzku os6b fizycznych lub prawnych do
zaspokajania jej niezbqdnych potrzeb zyciowych. Rodzaj, forma i rozmiar Swiadczenia
powinny by6 odpowiednie do okoliczno6ci uzasadniajqcych udzielenie pomocy. Potrzeby
os6b i rodzin powinny zosta6 uwzglqdnione, jezeli odpowiadajq celom i mieszczq siq
w mo2liwoSciach pomocy spolecznej.
Osoby i rodziny korzystajqce z pomocy spolecznej sq obowiqzane do wsp6ldzialania
w rozwiqzywaniu ich trudnej sytuacji zyciowej.
Gmina

i

Biorqc pod uwagq, i2 12 6O8 os6b w rodzinie korzysta z zasilk6w wyplacanych zgodnie
z ustawq o pomocy spoNecznej, 4 845 os6b otrzymuje dodatek do wydatk6w
mieszkaniowych, dla Lt 4t9 rodzin wyplacane sq zasilki rodzinne, a 3 645 os6b
otrzymuje wyplaty z funduszu alimentacyjnego, co daje lqcznq liczbq os6b korzystajlcych
z r62nyih form pomocy wyplacanych przez MOPS - 32 51.7 czyli S,L2olo mieszkaic6w

i2 ok, 4,5 olo mieszkafic6w Wroclawia w skali roku
obejmowanych jest Pomoc4 z powodu ub6stwa powi4zanego z innymi
Wroclawia. Szacuje siQ,

trudnoSciami 2yciowymi, gdyz jedna osoba mo2e korzystad z kilku form pomocy.

W 2015 r. na realizacjq zadai wydatkowano 189 894 829,06 zl, w tym na realizacjq
poszczeg6l nych zadari przeznaczono

.
.
.
.

:

74 O33 772,70 zl na zadania zlecone Gminie;
86 581 031,41 zl na zadania wlasne Gminy;
27 571264,26 zl na zadania wlasne Powiatu;
1 708 760,69 zl na zadania zlecone Powiatowi'

W MOPS realizowane byly dwa zadania publiczne w ramach resortowych program6w

Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej:
1) Zadanie publiczne realizowane w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastqpczej na rok 2015" - dofinansowanie wynagrodzei koordynator6w
rodzinnej pieczy zastqpczej na kwotq 148 TSOtOOzl (dotacja),
2) Zadanie publiczne realizowane w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastqpczej na rok 2Ol-5" - dofinansowanie wynagrodzefi asystent6w
rodziny na kwotq L79 77O,OOzl (dotacja),

I p6lroczu 2Ot5 r. kontynuowany byl projekt " Wroclaw Miastem Aktywnych" na kt6ry
wydatkowano 1 225 855,96 zl - wartoS6 calego projektu w 2015 roku wyniosla1 181 352,74 zt ( 5rodki UE).
Kontynuowano r6wniez realizacjq projektu innowacyjnego testujEcego "Karnet 15+ model wsp6lpracy tr6jsektorowej" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej, na
kt6ry w roku 2015 wydatkowano kwotq 3 821-,40zl.
W

Dodatkowo na podstawie zarzqdzenia Nr 574/15 Prezydenta Wroclawia z dnia 27 lutego
2015 roku w sprawie podzialu Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej os6b
niepelnosprawnych realizowane przez Miasto Wroclaw w 2015 r. (z po2n. zm.)
dysponowano Srodkami Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych

wysoko6ci 6 891 351,89 zl na rehabilitacje spoleczn4 os6b
z niepelnosprawno6ciE (na obslugq zadania t99 O37,9L zl), w tym prowadzenie
4 Warsztat6w Terapii Zajqciowej (WTZ), DzialalnoS6 WTZ-6w dofinansowala Gmina
w kwocie 37a 942 zl. Ponadto MOPS realizowal pilotazowy program ,,Aktywny
Samorzqd" gdzie kwota wydatk6w w roku 2015 wynosila 1 2L8764,7421.
(PFRON)

w

Miasto prowadzilo samodzielnie lub za po6rednictwem organizacji
13 calodobowych dom6w pomocy spolecznej o lqcznych wydatkach
4043L292,94 zl, 1 mieszkanie chronione na kt6re wydatkowano 337 365100 zl oraz

W 2015 r.

pozarzqdowych

plac6wek opiekuiczo-wychowawczych (w tym 18 typu rodzinnego) o Nqcznych
wydatkach 25 067 495188 zl, na ubezpieczenie zdrowotne dzieci umieszczonych
w pieczy zastqpczej wydano - L7a O83r55 zl, plac6wkq wsparcia dziennego dla dzieci
"Iskierka" o lqcznych wydatkach 2 2OO 60,O zl,6 Srodowiskowych dom6w samopomocy na kt6re wydatkowano - 2 39O349,922/., o5rodki wsparcia: 7 dziennych dom6w
pomocy spolecznej i O6rodek Opiekuriczo-Adaptacyjny "Pensjonat dla Os6b Starszych" przy ul. Kamieriskiego 91 oraz O6rodek Wsparcia przy ul. Reymonta o tqcznych
wydatkach - 5 72O 087,3221 oraz dwa o6rodki - O6rodek Interwencji Kryzysowej,
Specjalistyczny O6rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy i Dom dla bezdomnych kobiet,
matek z dzieimi oraz kobiet w ciqzy (prowadzone przez Stowarzyszenie "Akson") 1 036 8OO zl., Nadodrzafiskie Centrum Wsparcia z bud2etem w wysoko6ci 849 937$O

45

zl.
Miasto wydalo 1.22a 572,9G zl na obslugq realizacji usNug opiekuficzych w MCUS,

Wroclawskie Centrum Opieki

502 346,20 zl w tym 412

Wychowania wydatkowalo na rodziny zastqpcze
346,20 z projektu unijnego "Wroclawska droga do

i

wolontariatu".

MOPS nadzorowal pracq 7 schronisk i 7 noclegowni dla os6b bezdomnych,
w kt6rych sE 543 miejsca, L la2niq, 3 kuchnie charytatywne wydajqce dziennie
ok. l6OO posilk6w oraz "Ogrzewalni". t-qczne dofinansowanie przez Gminq ww. zadari wynioslo 3 388 84O,OO zl.
W 2Ol5 r. zostaly zorganizowane przez 3 organizacje pozarzqdowe Wigilie dla
najubo2szych mieszkaic6w WrocNawia - 78 t86,L3 zl.
W 2015 r. przekazano r6wniez Srodki na funkcjonowanie Wroclawskiego Banku Zywno6ci
w kwocie 478 OOO zl.
Bud2et MOPS w latach 2O1l
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W 2015 r. na realizacje zadaf wydatkowano
189 894 829,06 zl, w tym na realizacje
poszczeg6lnych zada fi przeznaczono:
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ZADANIA WLASNE FINANSOWANE Z BUDZETU GMINY Z UWZGLEDNIENIEM
ZADAf WTASNYCH GMINY DOTOWANYCH Z BUD2ETU PANSTWA
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pracownik6w w roku 2015 MOPS wydatkowal lEcznie

w 2015

przyznania Swiadczei udzielanych przez MOPS wydano

r'

A2 973 decyzje administracyjne.

Ilo56 decyzji administracyinych i orzeczeti wydawanych przez

MOPS

rawnosci w latach 2011-2O15

i Powiatowy Zesp6l ds. Orzekania o
2011

.2o12

2013

2o'tl

2{}15

MOFS

94 564

96 254

96 769

94 945

82 973

PZON

9 864

10 518

9 750

10 011

10 676

MOPS pozyskal I 5O9 972,7421 ze Srodk6w zewnetrznych w ramach
izowanych projekt6w: ,,Wroclaw Miastem Aktywnych" oraz zadai publicznych
w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastQpczej na rok
2OL5" (wklad wlasny do projekt6w wynosil lqcznie 934 200,66zl)-

W 2015 r.
reaf

Srodki zewnetrzne pozvsl(ane przez MOPS w latach 2011-2O15
to14
20113
20L2
trOll..:

zo13

i

SroOfi

zewnetrzne
pozyskane prz€z
MOPS

ZASILKI

3 549 820

4 620 288

4 034 t66

509 872,74

2 9L2 288,33

(w tym dla
MOPS:

2 87O 038,33)

.:.,,,1..,,,..,,

I POMOC W NATURZE

Swiadczef finansowa

z

budietu Gminy Wroclaw w 2015
iLictba os6b
krtr:ystalqcych
z,I'omooy

'Kwob
Srviadczef

Zasitki celowe

5 897

9 650 686

Zasilki okresowe
- w tym dotacja z bud2etu Pafstwa
Zasilki celowe na pokrycie koszt6w posilk6w
te2 w ramach programu wspierania finansowego gmin
w zakresie do2ywiania ,,Pomoc pafstwa w zakresie
dozvwiania"

L 012

nodzai pomocy

2 7t3 w tym liczba
dzieci korzystajEca
z posilku 1 176

fzll

1 938 480

L 3L7 779
1 585 366
w tym dotacja
876 000

Srednia wysokoSi zasilku celowego w 2015
wysoko6i zasilku okresowego - 388rOO zl.

-

r. wyniosla

356184

zl, natomiast

Srednia

6stw w 2O15 r.
Swiadczef finansowanvch z bud2etu panstwa
F-odt

i

Lic:ba osdh,..,,
lorrystdagyeh

pomqqY

2 DOlllOGf

Zasilek staly (zadanie wlasne Gminy dotowane przez

|

Pafistwo w 100o/o)
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS (zadanie wlasne
Gminy dotowane przez Pafistwo w 100 o/o)
Specjalistyczne uslugi opiekuficze dla os6b
z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone Gminy)

Kwota Swltds€fi

r'r

,"" tdl 'r
I

984

838 403
798

1 755

r,

24t

409 960

28

Srednia wysoko66 zasilku stalego w 2015 r. wyniosla 463,5221.

Ilo56 os6b pobierajacych zasilki stale, okre sowe i celowe w latach 2(111 - zo15
eolE
201F
2(}1L
2012
rl{'t3
2 r74
1 984
2 t68
2 r57
2 L29
Zasilki stale

t 376
7 206

L 564
6 933

1 823

Zasilkiokresowe
Zasilkicelowe

7 393

7 277

1 012

6 581

5 897

DOZYWIANIE DZIECI I MI.ODZI,E?Y WE WROCLAWIU W LATACH 2011-2015 R.
(pRocRAM ,WSPIERANTA FINANSOWEGO GMrN W ZAKRESIE DOZYWIANIA
,,POMOC PAfiSTWA W ZAKRESIE DOzYWIANIA" . TYLKO POSITKI DLA DZIECI
uczAcYcH sIE oRAz DZIECT DO LAT 7)
Rok

Ko6zt''
doiywiania
9g6!cm

rilr'

lOtrtril

20Ir
2(}13

2014'
2015
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444
539
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845
974
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Izll
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289
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z

sdki

budiett
Gminy

kll'
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ti€Eba

procentmty
Gminy
rq6l

doiyrpi6ot*
1 450

305

497 203

741

393 538

659
010

446 tB6

6L,87
51,63
55,36

155 964

35.O5

7rB

286 300

53,L2

dtieci

i mlodzi€nry

r

547
7 789
1 263
L 176

program ,,Pomoc Pafstwa w zakresie do2ywiania" przewiduie dofinansowanie
z bud2etu pafistwa pomocy w nastepuj4cych formach:
r posilek, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem posilku gorqcego,
. zasilek celowy na zakup posilku lub zakup zywno6ci (w tym na zakup posilku

.

dzieciom przebywajqcym w plac6wkach o6wiatowych, gdzie rodzice zobowiqzani sE
do pokrywania koszt6w zYwienia),
Swiadczenie rzeczowe w postaci produkt6w iywno6ciowych.

Na realizacjq calego Programu MOPS wydatkowal w 2015 r, - 1 585 366 zl, z tego
z budzetu Wojewody - 876 OOO zl. Procentowy udzial Gminy w realizacji calego
Programu wyni6sl w 2015 r. - 44,74o/o.

SwrnoczENIA NA RzEcz osoB NTEPEINoSPRAwNYcH
REHABILITACJI SPOTECZNEJ

.

z

ZAKRESU

FINANSOWANE ZE SRODT6W PFRON

Wykonanie zadali powiatu finansowanych przez PFRON w latach 2011
Kwota wydatkowana na poszczeg6lne zadania
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uslug Wypoiyczalni Sprzqtu Rehabilitacyjnego bedqcej w strukturach Dzialu
Adapta-ji OsOU wiepelnosprawnych w latach 2011- 2015 skorzystala nastQpujEca ilo56

Z

os6b:

2011

2012

lsl3

aol4

2015

252

230

199

151

153

IloSiros6b

Aktywny samorz4d
Program ,,Aktywny samorzqd" jest wa2nym krokiem w kierunku wydajniejszego
modelu polityki spoNecznej wobec os6b niepelnosprawnych. Dzialania przewidziane
w programie uzupelniq plany ujqte w powiatowych strategiach rozwiqzywania problem6w
spolecznych i programach dzialafi na rzecz os6b niepelnosprawnych. Umozliwiq
samorzqdom aktywniejsze wlqczenie siq w dzialania na rzecz inkluzji spolecznej os6b
niepelnosprawnych.

Aktywny Samorz4d 2015
Celem gl6wnym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczajqcych
uczestnictwo beneficjent6w pomocy w zyciu spolecznym, zawodowym i w dostqpie do
edukacji.
Cele szczeg6lowe programu

1.

2.
3.

4.
5,

:

przygotowanie beneficjent6w programu z zaburzeniami ruchu i percepcji
wzrokowej do pelnienia r6znych 16l spolecznych poprzez umozliwienie im

wlqczenia siq do tworzqcego siq spoleczeristwa informacyjnego,
przygotowanie beneficjent6w programu do aktywizacji zawodowej lub wsparcie ich
w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidacje lub ograniczenie barier
w poruszaniu siq oraz barier transportowych,
umo2liwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez
zastosowanie element6w wspierajEcych ich zatrudnienie,
poprawa szans beneficjent6w programu w rywalizacji o zatrudnienie na otwartym
rynku pracy poprzez podwyzszanie kwalifikacji,
wzrost kompetencji os6b zaanga2owanych w proces rehabilitacji os6b
niepelnosprawnych, pracownik6w lub pracujqcych na rzecz jednostek samorzqdu
terytorialnego lub organizacji pozarzqdowych.

Program obejmuje nastqpujqce obszary wsparcia:
Modul

I

Obszar A - likwidacja bariery transportowej
Obszar B - likwidacja barier w dostqpie do uczestnictwa w spoleczeristwie informacyjnym
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu siq
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywno6ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zale2nej

Modul

II - pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia

na poziomie wyzszym

Aktywny Samorz1d 2015
Aktywny Samorz4d lrlodul I
Obszar A 1 Dofinansowanie zakupu/monta2u
oprzyrzqdowan ia do posiadanego sa mochod u

Ilo56 um6rv
0

Wykonanie
,

[zlJ
0

,

I

Obszar A 2 Dofinansowanie uzyskania prawa
jazdy kategorii B

10 382

10

Obszar B 1 Dofinansowanie sprzqtu
elektronicznego lub jego element6w

0

0

i oproqramowania

Obszar B 2 Dofinansowanie szkolef
w zakresie obslugi nabytego w ramach

6

12 000

0

0

15

30 000

11

t92 750

2

74 202

29

36 554

265

748 362

338

L O44 250

programu sprzqtu elektronicznego

Obszar C 1 Dofinansowanie zakupu w6zka
inwalidzkiego o napqdzie elektrycznym
Obszar C 2 Dofinansowanie utrzymania
sprawno6ci technicznej posiadanego
elektrvczneoo w6zka inwalidzkieoo
Obszar C 3 Dofinansowanie zakupu protezy
kofczyny na III poziomie jako6ci
Obszar C 4 Dofinansowanie do utrzymania
sprawno6ci technicznej protezy koriczyny na
III poziomie jako6ci

Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywnoSci
zawodowej- dofinansowanie do przedszkoli

Og6lem

PRACA SOCJALNA

I

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Pracq socjalnq objeto I 953 osoby i rodziny. Interweniowano w 26a sprawach
kryzysowych, Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
psychiatryczne, specjalist6w pracy zespolowej oraz poradnictwo specjalistyczne na rzecz
os6b nieslyszqcych i doradztwo w ramach aktywizacji spoleczno - zawodowej prowadzono
dla 3 543 os6b i rodzin.
Praca socialna i poradnictwo
2011
Piaca,:

soejalna
Interuvencja
knrzvsowa
P0radnlghiro

sbe*aiisfvcane

w latach 2011 - 2015

20t2

2013

2|Jt4

2015,:'

3 725

3 804

2 716

2 189

1 953

307

277

220

309

268

4 072

2 955

3 420

4 485

3 543

USLUGI OPIEKUfCZE I

SwrnoczoNE w

SPECJALISTYCZNE USTUGI OPIEKUNCZE
MrEJscu zAMrEszKANrA

W okresie sprawozdawczym uslugi opiekuicze 6wiadczono dla 2 522 os6b (w ramach
zadafi wlasnych). Z uslug Swiadczonych przez opiekun6w zatrudnionych
w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy im. Stefana Kardynala Wyszyiskiego, kt6re
realizowalo na zlecenie Gminy Wroclaw najczq6ciej korzystaly osoby samotne, obNoznie
chore. Uslugi Swiadczylo Sredniomiesiqcznie 611 os6b pelniqcych obowiqzki opiekunki
domowej. Oecyzje przyznaj4ce uslugi opiekuricze wydawane sE przez poszczeg6lne

10

Zespoly Terenowej Pracy Socjalnej oraz Zesp6t ds. Os6b Bezdomnych
Miejskiego O5rodka Pomocy Spolecznej.

Uchod2c6w

ufcze w latach 2Ol -2015

ooiekuncze i
,Kost uCug
onlefufczyctl
icperSsl*rtycarych
gs*rlg qplekuficrfrfr

*b*

i

o$6lam

[dl

Llczba

oSb

obtetych,pqmoce
w tst,f6fs6fu:

,,,

ticrba
wypraccunnych
gcd:in,.uelug

W}}.yrity

z:odpWroSd
,11.,:{i1fi1$fttt

"'ll$l

Srodkl z budlcturrr

Grninv

2C11

..

r

LO 443 206

2 3r3

976 191

2 452878

2012

LO

876 497

2 326

995 665

2 434 6L6

20r3

tr 840 644

2 459

1 085 170

2 322 743

,ml{

t2 652 332

2 599

1 160 339

2 566 644

ea15

11 434 690

2 522

1

013 181

2 578 875

Od dnia 01.09.2013

r.

realizacjE specjalistycznych uslug opiekurlczych

dla os6b

z zaburzeniami psychicznymi na terenie Wroclawia zajmuje siq Wroclawskie

Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, z siedzibA
przy ul. Podr6zniczej 26/28 we Wroclawiu. Posiadane przez WCZ SP ZOZ zaplecze
w zakresie Swiadczenia uslug zdrowotnych dla os6b chorych psychicznie, a tak2e
przewlekle i dlugoterminowo chorych, umozliwia podmiotowi kompleksowq obslugQ os6b
wymagajEcych wsparcia zar6wno zdrowotnego jak i opiekuriczego. Z tej formy pomocy
skorzystaNo 28 os6b, a pomoc Swiadczylo Sredniomiesiqcznie 16 opiekunek.
Specjalistyczne uslugi opiekuricze
w latach 2011-2015

w

miejscu zamieszkania dla os6b
Llczba oc6b

Srodld

oHetych

z reze{tifYy budtetowe'

z

zaburzeniami
Lleba

pomoce

lnypracowanych
godzln usilrg

529 2L8

43

29 40L

2l'L2

555 786

38

30 877

20r3

493 882

33

26 548

2||14

434 420

31

2t 72r

20r5

409 960

28

20 498

WsJeryYodY

Rok

IzlI

2011

rer

tal formle

USTUGI REALIZOWANE W PLACOWKACH O CHARAKTERZE DZIENNYM
Uslugi dla os6b, kt6re ze wzglqdu na wiek, chorobq lub niezaradno66 wymagajq
czq(ciowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbqdnych potrzeb zyciowych, realizowane
byly w nizej wymienionych siedmiu dziennych domach pomocy spolecznej
przeznaczonych dla os6b starszych (dla 316 os6b) oraz w jednym o6rodku opiekuriczo adaptacyjnym (dla 133 os6b).

11

:

r1oi56,

Adre

Ptro.fil,:FPPS
.,r.,,llil.. .1.,,,r....

ul. Stefana Zeromskiego 37
50-321 Wroclaw
ul. Skwierzyfska 23
53-521 Wroclaw
ul. Komuny Paryskiej 11
qO-451 Wrodaw

45

Dla os6b starszych

ul. Tadeusza Ko6ciuszki 67
50-008 Wroclaw

40

Dla os6b starszych
z deficytem pamieci

ul. Ignacego Kraszewskiego

Dla os6b starszych
Dla os6b starszych
Dla os6b starszych

65

2

ul. Litewska 20

Osroden<

15

65

51-354 Wroclaw

Dla os6b, kt6re
ze wzglqdu na wiek,
chorobq czy niezaradnoS6
wvmaoaia cze6ciowei ooieki

Miejskie Centrum UsNug Socjalnych
we Wroclawirr
Miejskie Centrum Uslug Socjalnych
we Wroclawiu
Miejskie Centrum Uslug Socjalnych
we Wroclawiu
Miejskie Centrum Uslug Socjalnych
we Wroclawiu
Stowarzyszenie Pod Wezwaniem
Matki Bozej NieustajEcej Pomocy
"Przviaciele Senior6w"
Miejski O6rodek Pomocy
Snr*ecznei

26

50-229 Wroclaw

Dla os6b starszych

DDPS prowadzony ptzez

miaf,ec

ul. Cieola 15b
50-524 Wroclaw

Miejski O6rodek Pomocy
Spolecznej

60

Opiekufczo-ArfaphcyJny,,Pensjonat dla Os6b Starczych"
ul. Henryka Michata

Dla os6b starszych

Kamiefskiego 190,

Miejski O6rodek Pomocy
Spolecznej

133

5t-124 Wroclaw

Ponadto opieke dziennq

dla 188 os6b

zapewniano

w6

5rodowiskowych domach

samopomocy.

Frofl 5oS

Ilo66

ldres

mleJec

SDS dla os6b

ul. Generala Okulickiego

z niepetnosprawno6ci4

Leopolda 2
51-216 Wroclaw

SDS dla os6b

ul. Stawowa 1a
50-018 Wroclaw

intelektualna (tvo B)

z niepelnosprawno6ci4
intelektualna (typ B)
SDS d|a os6b psychicznie
chorvch (tvo A)
SDS dla osob psychicznie
chorvch (tvo A)
SDS dla os6b psychicznie
chorvch tvo (A i C)
SoS dta os6b z zaburzeniami

nsvchicznvmi (tvo A)

ul. Nowowiejska 20

35

Prcwadzony przcz
Fundacja,,Przyjazny Dom"
Imienia Stanislawa Jablonki
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom i Mlodzie2y
z MPDz..Ostoia"
DolnoSl4skie Stowa rzyszen ie
Aktvwnei Rehabilitacii ..Art"
Stowarzyszenie Na Rzecz
Dol noSl4skie

30
F

53-503 Wroclaw

ul. Kleczkowska 5 oficyna
50-227 Wroclaw
ul. Szkolna 11
54-OO7 Wroclaw

ul. Kielczowska 43
51-315 Wroclaw

24
25

Promoci i Zdrowia ..Cu ratus"

50

Stowarzyszenie "W Naszym
Domrr"

24

Fundacja,,Opieka i Troska"

ZAPEWNIENIE OPIEKI CATODOBOWEJ W DOMACH POMOCY SPOTECZNEJ
sprawozdawczym 2015r, terenowi pracownicy socjalni Dzialu Pomocy
Instytucjonalnej (DPIN) MOPS rozeznali 9O4 nowe Srodowiska os6b wymagajqcych opieki
calodobowej, przeprowadzono 522 wywiady aktualizujEce sytuacjQ os6b oraz oceniono
sytuacje dochodowq 1 4O5 os6b zobowiqzanych do wnoszenia oplaty za pobyt czlonka
rodziny w domu pomocy spolecznej, Liczba zawartych um6w z osobami obowiEzanymi do
wnoszenia oplaty za pobyt czlonka rodziny w domu pomocy spolecznej wynosi 31O
(w tym 158 um6w zawarto w 2015r.) na kwote t 487 457'86 zl'

W roku

DPIN wydal w 2015 roku 2 693 decyzje w tym m.in.: 375 decyzii kierujqcych,26
kierujqco-odplatnoSciowych, 276 decyzji umieszczajqcych, 1 O19 decyzji o odplatno6ci,
75 decyzji odmawiajqcych udzielenia pomocy i 922 decyzje inne dotyczEce spraw
prowadzonych pzez pracownik6w DPIN m. in, umarzajqcych postQpowanie, uchylajEce,
wygaszajEce oraz zEdajEce zwrotu zastQpczo wniesionych oplat przez Gminq WrocNaw za

t2

pobyt mieszka6ca domu pomocy spolecznej

i

innych zwiqzanych

z

obowiqzkiem

ponoszenia oplat przez osoby obowiqzane.
W domach pomocy spolecznej na terenie Wroclawia w 2015 roku umieszczono 235 os6b.
Poza Wroclawiem w r6znych powiatach na terenie calej Polski zostalo umieszczone 19
os6b. W Domach Pomocy Spolecznej na terenie innych powiat6w przebywa lqcznie 269
os6b, skierowanych przez Gminq Wroclaw.

Budzet na funkcjonowanie dom6w pomocy spolecznej obejmujqcy dotacjq Wojewody,
dotacjq Gminy oraz inne Srodki w 2015 roku wynosil 4O 777 58t,OO zl a wykonanie w
tym zadaniu 40 431292,94 zN.

Gmina Wroclaw poniosla koszty zwiqzane z odplatno6ciq za osoby (mieszkaric6w
Wroclawia) umieszczone w DPS-ach w innych powiatach w wysoko6ci 7 357 515rOO zl.
Na miejsce w domach pomocy spolecznej we Wroclawiu oczekuje 541 os6b, a na miejsca
w domach pomocy w innych powiatach oczekuje 15 os6b.

Liczba miejsc i Sredni miesiqczny koszt utrzymania we wroclawskich domach
pomocy spolecznej w 2O15 roku
Profil Domur

miejsc

Sredni miesiqczny
koszt utrzymania
jednego mieszkafica

236

3 360,00

159

3 480,00

73

2 834,39

155

3 143,00

ro4

3 584,08

94

3 517,00

101

3 rt8,67

37

2 957,63

7

3 40t,70

24

3 530,85

4B

2 985,23

5

3 684,83

Ilo:56

Adres

DPS dla osob przewlekle

ul. Karmelkowa 25

somatycznie chorych
DPS dla osob przewlekle
somatvcznie chorvch
DPS dla os6b przewlekle
somatvcznie chorvch
DPS dla os6b
w podeszlym wieku
i przewlekle somatycznie
chorvch
DPS dla os6b
w oodeszlvm wieku
DPS dla os6b przewlekle
psvchicznie chorych
DPS dla os6b przewlekle
osvchicznie chorych
DPS dla os6b doroslych
niepelnosprawnych
intelektualnie
DPS dla os6b doroslych
niepelnosprawnych
intelektualnie
DPS dla os6b doroslych
niepelnosprawnych
intelektualnie
DPS dla os6b przewlekle
somatycznie chorych
DPS dla os6b doroslych
niepelnosprawnych
intelektualnie,,Arka II"

52-433 Wroclaw
ul. Rqdzifska 56-68
54-106 Wroclaw
ul. Grunwaldzka 104
50-357 Wroclaw

ul. Mqczna 3
54-131 Wroclaw
ul, Swiqtnicka 25/27
52-018 Wroclaw
ul. Kaletnicza B
51-180 Wroclaw
ul. Farna 3
51-313 WrocNaw
ul. Objazdowa 40
54-513 Wroclaw
ul. Jutrosiliska 29a
57-t24 Wroclaw
ul. Generala Leopolda
Okulickiego 2
51-126 WrocNaw
ul. Sw. Marcina 10
50-327 Wroclaw
ul. Jutrosiriska 29
5L-124 Wroclaw

13

lzll

DPS dla os6b
w podeszlym wieku
i przewlekle somatycznie

ul. Wejherowska 28
54-239 Wroclaw

3 569,93

72

chorvch
stanowiNo mieszkanie chronione dla

F

Frofil mieszkania
c*rronionego
Mieszkanie chronione
przeznaczone dla os6b
niepelnosprawnych

Ilo66
miejsc

Adr€s
ul. Jutrosiriska 29

t7

5L-t24 Wroclaw

os6b
,,,,Flac6wke,"prirwadzi na
zlecenie Gminy Wroclaw

L

Fundacja L'ARCHE

intelektualnie

o5noorr WSPARCIA MIEJSKIEGO

OSNOOTN POMOCY SPOLECZNEJ

PRZY UL. REYMONTA 8 WE WROCLAWIU
Od 24 listopada 2015 r. zmiana organizacyjna
z Maloletnimi Dzie6mi i Kobiet w Ciqzy.

-

OSrodek Wsparcia

-

Dom dla Matek

O$rodek Wsparcia dziaNa na podstawie Zarzqdzenia Nr 26115 Dyrektora Miejskiego
O6rodka Pomocy Spolecznej z dnia 24.O4.20t5 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Organizacyjnego O6rodka Wsparcia przy ul. Reymonta 8,
O$rodek ma charakter integracyjny, pomoc udzielana jest osobom, kt6re wyrazq zgodq
w formie o6wiadczenia na udzial w zajqciach integracyjno/edukacyjnych oraz deklarujq
wolq wsp6lpracy w procesie usamodzielniania. Warunkiem udzielenia pomocy w ramach
O5rodka jest podpisanie kr6tkotrwalego lub dlugotrwalego kontraktu socjalnego.
O6rodek Wsparcia udziela pomocy w formie:
1) schronienia,
2) wsparcia socjalnego,
3) wsparcia specjalistycznego,
4) konsultacji interwencyjnych w ramach calodobowego telefonu zaufania MOPS.
W zakresie wsparcia socjalnego i specjalistycznego Klient O6rodka otrzymuje:

1) uslugq pracy socjalnej indywidualnie dostosowanq do sytuacji

zyciowej

w porozumieniu z Klientem O6rodka,

2) dostqp do bezpNatnego poradnictwa specjalistycznego,

psychologicznego,
potrzeb,
pedagogicznego, zawodowego) stosownie do
3) mozliwo$i korzystania z oferty grup wsparcia, warsztat6w edukacyjnych, grup
samopomocowych oraz udzialu w g ru powych spotkaniach i nteg racyjnych.
Od dnia 20 kwietnia 2015 r. w Osrodku Wsparcia Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej
we Wroclawiu, przy ul. Reymonta B przebywa jedna, wieloosobowa rodzina rumuriskich
Rom6w liczqca 19 os6b (12 os6b dorosNych i 7 dzieci w wieku od 3 do 16 lat)' Rodzina
zajmuje 6 pokoi. Mieszkaficy o6rodka majq do dyspozycji kuchniq wraz z wyposazeniem,
2 lazienki, pralniq oraz Swietlicq.

Z ka2dym z mieszkaric6w prowadzona jest indywidualna praca socjalna, skoncentrowana
na dzieri dzisiejszy na:

uregulowaniu pobytu w Polsce - aktualizacja dokumentacji,
rejestracja w PUP, meldunek, PESEL itp.,
pomocy w zdobyciu zatrudnienia dla doroslych mieszkafic6w o6rodka - kontakt
z pracodawcami, doradztwo zawodowe,
pomocy w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci mieszkaic6w - pomoc
w formalno6ciach dotyczqcych uzyskania statusu obywatela Rumunii oraz
dokumentu tozsamo5ci,
pomocy w uzyskaniu diagnostyki lekarskiej - szczepienia dzieci, pomoc
w rejestracji do lekarza doroslych mieszka6c6w oraz ich dzieci.

a) pomocy w
b)

c)
d)

Opr6cz schronienia i pracy socjalnej
u m iejqtnoSci spolecznych :

w

OSrodku Wsparcia odbywajE siq takze zajqcia

I4

.
.
.
.

nauka jqzyka polskiego,
ekonomika gospodarstwa domowego,

warsztaty szycia

-

bqdqce odpowiedziq

na

zainteresowania zdobyciem nowego zawodu,

spotkania indywidualne maiqce posta6 rozm6w
dotyczqce lub interesujqce.

ORZEKANIE O NIEPETNOSPRAWNOSCI

deklarowane przez mieszkanki

z

mieszkaricami na tematy ich

I STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOSCI

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Powiatowy Zesp6l do Spraw Orzekania
o Niepelnosprawno6ci we Wroclawiu obejmuje zasiqgiem swojego dzialania powiat
wroclawski grodzki i ziemski,
W Zespole zatrudnionych bylo 13 pracownik6w administracyjno-biurowych oraz
22 czlonk6w sklad6w orzekajqcych, wykonujqcych innq pracq zarobkowq na podstawie
um6w cywilnoprawnych.

wniosk6w w sprawie wydania orzeczenia
o niepelnosprawno6ci lub o stopniu niepelnosprawno6ci'
W okresie sprawozdawczym wydano og6tem lO 676 orzeczehz

W 2015 roku przyjqto og6lem fO 511

Liczba wydanych orzeczefi o stopniu niepelnosprawno6ci
(osobom po 16 roku 2ycia)

1.

2.

3.

Liczba

Wyszczeg6lnienie

l-p.

Wydane orzeczenia z okre6leniem stopnia
niepelnosprawnoSci,
w tym:
- lekki stopiefi
- umiarkowany stopief
- znaczny stopieri
Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do os6b
niepelnosprawnych

Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia
stopnia niepelnosprawno6ci (utrzymanie w mocy
poprzedniej decyzji)

7 442

3 131
3 016
| 295
1 401

634
9 477

Razem

Liczba wydanych orzeczefi o stopniu niepelnosprawno6ci
(osobom do 16 roku 2ycia)
Liczba

Wyc|crcg6lnienie
1.

Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia
niepelnosprawno6ci (utrzymano w mocy
poprzednia decyzjq)

27

2.

Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do os6b
niepelnosprawnych

259

3.

Wydane orzeczenia o zaliczeniu do os6b

913

15

niepelnosprawnych

1 199

Razem

Liczba wydanych kart parkingowych

1.

2.

Licrba

Wyszczeg6lnienie

Lp.

Karty wydane osobom niepelnosprawnym
Karty wydane plac6wkom zajmujqcych siq opiekq,
rehabilitacjq lub edukacjA os5b niepelnosprawnych
Razem

2 278
27

2 305

Zesp6l realizowal r6wniez zadania starosty w zakresie wystawiania legitymacji
dokumentujEcych niepelnosprawno56 lub jej stopieri.
Og6lem wystawiono 2754 legitymacji osoby niepelnosprawnej, w tym 711 legitymacji
wydano osobom przed 16 rokiem 2ycia na podstawie orzeczen o niepelnosprawno6ci,

z funkcjonowaniem Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania
Niepelnosprawno6ci wyniosly | 522 928,81 zl i w calo5ci pokryte zostaly z dotacji
celowej przekazanej z budzetu pafstwa.
Wydatki zwiqzane

o

PIECZA ZASTEPCZA NAD DZIECKIEM

(art. 182 ust. 5)

Rodzinna piecza zastepcza
System pieczy zastqpczej to zesp6l os6b, instytucji i dzialari majqcych na celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom, w przypadkach niemo2no6ci
sprawowania opieki i wychowania przez rodzic6w. Pieczq zastQpczE organizuje powiat, na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r, o wspieraniu rodziny isystemie pieczy
zastqpczej (t.j. z 2013 roku, poz. 135 ze zm.).
Rodzinna piecza zastqpcza to system pieczy zastqpczej, w sklad kt6rego wchodzq
zawodowe, spokrewnione i niezawodowe rodziny zastqpcze oraz rodzinne domy dziecka.
Rodzina zastqpcza spokrewniona - rodzina zastqpcza, kt6rq tworzq mal2onkowie lub
osoba nie pozostajqca w zwiqzku malzefskim, bQdEcy/bqdqca krewnymi wstqpnymi lub
rodzefstwem dziecka;
Rodzina zastqpcza niezawodowa - rodzina zastqpcza, kt6rq tworzq malzonkowie lub
osoba nie pozostajqca w zwiqzku malzefskim, nie bqdqcy krewnymi wstqpnymi lub
rodzefstwem dziecka;
Zawodowa rodzina zastqpcza - pelniqca funkcjq pogotowia rodzinnego - rodzina
zastqpcza, w kt6rej umieszcza siq dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dluzej
niz na okres 4 miesiqcy, W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach okres ten moze by6
przedluzony do B miesiqcy lub do zakoiczenia postqpowania sqdowego o powr6t dziecka
do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastqpczej;

Zawodowa specjalistyczna rodzina zastqpcza, w kt6rej umieszcza sie
w szczeg6lno6ci dzieci niepelnosprawne i dzieci skierowane na podstawie ustawy z dnia
26 pa2dziernika L9B2n o postqpowaniu w sprawach nieletnich lub maloletnie matki
z dzie(mi;
Rodzinny dom dziecka - tworzony jest przez maN2onk6w lub osobq nie pozostajacE
w zwiqzku malzefskim, sprawujqce opiekq nad lqcznie nie wiqcej niz B dzieci oraz os6b,
kt6re osiqgnqly pelnoletnio66 przebywajqc w pieczy zastqpczej.
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Realizacja cel6w ustawy generuje nastqpujqce zadania
pieczy zastqpczej:

i

Zapewnienie dzieciom pieczy zastqpczej

w rodzinach zastqpczych

potrzeby, w zakresie rodzinnej

i rodzinnych domach dziecka

W roku 2015 w r6znych formach rodzinnej pieczy zastqpczej na terenie Wroclawia zostalo
umieszczonych lqcznie 125 dzieci. W przypadku wiqkszo6ci rodzin 2yje przynajmniej
jeden z rodzic6w biologicznych, a powodem umieszczenia w pieczy zastqpczej sE
najczq6ciej r6znego rodzaju uzale2nienia rodzic6w oraz ich bezradno66 w sprawach
opieku riczo - wychowawczych.

Liczba dzieci przyjqtych do r62nych form rodzinnej pieczy zastqpczej
w roku 2015.
.:.:':'.:..
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W 2015 roku opiekq koordynator6w i pracownik6w socjalnych bylo objqtych w przeciqgu
calego roku lqcznie 825 rodzin zastqpczych, w kt5rych przebywalo I O47 dzieci. W tej
liczbie 607 rodzin to rodziny spokrewnione (736 dzieci), 205 rodziny to rodziny
niezawodowe (244 dzieci), zat 74 rodzin to rodziny zawodowe (w r6znych okresach
przebywalo w nich lqcznie 54 dzieci). Funkcjonujq ponadto 2 rodzinne domy dziecka,
w kt6rych, w przeciqgu calego roku, przebywalo 13 dzieci'

we Wroclawiu, stan na 31.12.20

Rodzinna
t.

Rodziny

Rodziny
spokr€wnione

Liczba

5r.

Liczba

Rodziny
niezawodowe

Liczba

Liczba

zastQpcze

zawodowe
tegznie
Liczba

RODZIIIA PIECZA
Rodzinne domy
zAsrEPczA LACZ]*IE
dziecka

:

,,,:,,,,,,,,,,,.,,'.1.,.,.,,'.,.,,,',,',

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

dzieci

rodzin

dzieci

13

729

915

rodzin

dzieci

rodzin

dzieci

rodzin

dzieci

rodzin

540

551

173

2ro

L4

31

2

powy2sze zestawienie obrazuje, 2e pieczq zastqpczq w zdecydowanej wiqkszoSci sprawujq
rodziny spokrewnione z dzieckiem. Niezaleznie od zalet, jakie posiada opieka os6b
spokrewnionych, czq56 tego typu rodzin nie wywiqzuje siq prawidlowo z zadah na nich
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spoczywajEcych. Dzieci wychowujqce siq w rodzinach spokrewnionych bardzo czqsto
podlegajq nadal niewla6ciwym wplywom Srodowiskowym, NajliczniejszE grupe w6r6d
opiekun6w spokrewnionych z dzie6mi stanowiq osoby w wieku 56-65 lat, czyli typowym
dla dziadk6w, a nie rodzic6w (rozwiqzaniem optymalnym jest sytuacja, gdy r62nica wieku
pomiqdzy dzieckiem a rodzicami zastqpczymi ksztaltuje sie tak jak w rodzinie naturalnej).
Dlatego bardzo wa2ne jest tworzenie warunk6w do powstawania i dziaNania zawodowych
i niezawodowych rodzin zastqpczych, rodzinnych dom6w dziecka i rodzin pomocowych.
Aby zrealizowai cele ustawy, konieczne jest przeznaczenie Srodk6w na zapewnienie
osobom sprawujqcym zawodowq pieczq zastqpczq dpowiedniego wsparcia
merytorycznego i finansowego oraz umozliwienie rozwoju i stabilizacji zawodowej. Waznq
kwestiq jest promowanie rodzinnych form pieczy zastqpczej (zamieszczanie informacji dla
kandydat6w na stronie internetowej, dystrybuowanie ulotek, publikowanie artykul6w
w prasie lokalnej, emitowanie audycji radiowych i telewizyjnych).
Istotne jest rozwijanie wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz instytucjami
dzialajqcymi na rzecz dziecka i rodziny w celu pozyskania odpowiednich kandydat6w oraz
stale prowadzenie naboru.
W niekt6rych sytuacjach wskazana jest takze pomoc w zakresie uzyskania odpowiedniego
zaplecza lokalowego (szczeg6lnie w odniesieniu do rodzinnych dom6w dziecka).

Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczajQcym rodziny
zastqpcze, rodzinne domy dziecka
Obecnie wsparciem MOPS we WrocNawiu jest objetych 295 dorostych wychowank6w
rodzinnej pieczy zastqpczej (w tym 143 osoby nadal pozostajqce w rodzinach
zastqpczych).

to dlugotrwaly proces, kt6ry wymaga widzenia osoby
usamodzielniajqcej siq w szerokim spektrum jej potrzeb i sytuacji zyciowej'
Wielu wychowank6w ma problemy zwiqzane z wychowywaniem siq poza rodzinq. Sq to
przede wszystkim problemy emocjonalne, trudno6ci z nawiqzywaniem relacji
i podtrzymywaniem wiqzi. Decyzje wychowank5w co do wyboru poziomu i kierunku
ksztalcenia czQsto sE podejmowane bez uwzglqdnienia wNasnych predyspozycji,
zainteresowari oraz sytuacji na rynku pracy. Potrzebne sq dzialania przYczyniajqce siq do
rozwoju kompetencji spolecznych (umiejqtno6ci osobiste i interpersonalne). Konieczne
jest stwarzanie okazji do odkrywania wlasnego potencjalu, zainteresowai oraz tworzenie
warunk6w do ich rozwoju. Istnieje takze potrzeba uzyskania wsparcia w zakresie wiedzy
o rynku pracy, edukacji o zawodach, zdobyciu pierwszych doSwiadczei zawodowych
(kontakty z pracodawcami, udzial w szkoleniach zawodowych, sta2ach).
Waznym zadaniem jest pomoc w stabilizacji sytuacji mieszkaniowej (w tym umozliwienie
pobytu w mieszkaniu chronionym).
Czq56 zadaf w zakresie zaspakajania potrzeb mlodzie2y wypeNnia Mlodziezowe Centrum
Usamodzielnienie

Wsparcia (zadanie na zlecenie Gminy Wroclaw realizuje Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej im. Stefana Kardynala Wyszyriskiego z Wroclawia). Do Centrum kierowane sq
osoby opuszczajqce r6zne formy pieczy zastqpczej (na wniosek osoby zainteresowanej).
W ramach realizowanego zadania jego odbiorcy sq przygotowywani do odpowiedzialnego
wejScia w doroslo6i, poprzez:

-

zapewnienie bezpiecznych warunk6w mieszkaniowych (4 lokale mieszkalne
pzeznaczone dla 30 os6b lqcznie);
wsparcie psychologiczne (indywidualne oraz w formie warsztat6w);
wsparcie pedagog6w oraz opiekun6w (moderowanie grup mieszkaniowych, trening
ekonomiczny, pomoc w nauce);
wsparcie pracownika socjalnego (pomoc w uzyskaniu samodzielnego mieszkania,
p rzysNu g ujEcych 5wiadcze6, konta kt z rodzina biolog icznd ;
udzielanie pomocy prawnej (pomoc w dochodzeniu naleZnych uprawniefi, pisma
procesowe);
wsparcie doradcy zawodowego (umiejetno5ci zwiqzane z poruszaniem siq po rynku
pracy);
pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego.
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Nalezy dq2yi do utrzymania kompleksowego wsparcia w tej formie.

Bardzo duze znaczenie we wspieraniu procesu usamodzielnienia ma wsp5lpraca
z organizacjami pozarzqdowymi oraz udzial mlodziezy w projektach.
W roku 2015 wychowankowie rodzinnej pieczy zastqpczej, bqdqcy pod opiekq MOPS
we Wroclawiu korzystali ze wsparcia:
- projektu wsp6lfinansowanego przez UE ,,Wroclaw Miastem Aktywnych" - 78
usamodzielnianych wychowank6w, w wieku 15- 25 lat;
Fundacji Robinson Crusoe - 6 usamodzielnionych wychowank6w, w wieku 17-25
lat.
W ramach projekt6w mlodzie2 rozwijala kompetencje spoleczne i zawodowe, korzystala
ze wsparcia w postaci szkole6, trening6w, warsztat6w, bada6, wyjazd6w edukacyjnych,
dofinansowania do nauki. Uczestnicy poznawali takze Swiat wrocNawskich organizacji
pozarzqdowych, mieli mo2liwo56 realizacji swoich zainteresowari i pasji.
Konieczne jest stale poszukiwanie partner6w do dzialai w ramach projekt6w oraz
motywowanie mlodzie2y do udzialu w adresowanych do nich przedsiqwzieciach,

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastepczej, w szczeg6lnoSci przez
tworzenie warunk6w do powstawanaa: grup wsparcia, specialistycznego
poradnictwa, rodzin pomocowych.
Zgodnie z ustawq zawodowe rodziny zastqpcze i prowadzqcy rodzinne domy dziecka majq
mozliwo66 podnoszenia swoich kwalifikacji i korzystania ze wsparcia, w celu unikniqcia
wypalenia zawodowego. Ponadto mogq korzysta6 z okresowej przerwy w sprawowaniu
opieki nad powierzonymi im dziedmi. Z przerwy, o kt6rej mowa, skorzystalo w 2015 roku
5 rodzin zastqpczych zawodowych.
Okres pelnienia funkcji opiekuna zastqpczego jest wliczany do okresu zatrudnienia, od
kt6rego zale2y przyznanie lub wysokoSd Swiadczefi, przyslugujqcych pracownikom od
pracodawcy,
Aktualnie wszystkie rodziny zastqpcze bqdqce pod opiekq MOPS we Wroclawiu majq
zapewniony bezplatny dostqp do specjalistycznego wsparcia w ramach projektu ,,Nadzieja
na jutro" realizowanego przez Fundacjq ,,Pozytywka". W ramach realizowanego zadania
fundacja prowadzi pelnq diagnostykq psychologicznq, terapiq psychologicznq
indywidualnq i rodzinnq, diagnostykq i terapiq neurologopedycznq, terapiq pedagogicznq,
konsultacje dla opiekun6w z rodzin zastqpczych, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci
i mlodzieZy. Ponadto Dzial Rodzinnej Pieczy Zastqpczej zapewnia specjalistyczne
poradnictwo (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne) w ramach wlasnych
zasob6w kadrowych.
Regularnie (1 x w miesiqcu) odbywajq siq spotkania grupy wsparcia dla os6b tworzqcych
rodzinnq pieczq zastQpczE, cyklicznie organizowane sE warsztaty umiejqtno6ci
wychowawczych dla opiekun6w zastQpczych, W zwiqzku z istniejqcym zapotrzebowaniem,
wskazane jest utrzymanie w/w wsparcia na dotychczasowym poziomie'
Zgodnie z wytycznymi ustawy, rodziny objqte sq opiekq koordynatora rodzinnej pieczy
zastqpczej (na ich wniosek) lub innego specjalisty (pracownika socjalnego, pedagoga).

pewnienie finansowa nia :
1) Swiadczeri pieniqznych dotyczqcych dzieci z Wroclawia, umieszczonych
w rodzinach zastqpczych, rodzinnych domach dziecka - na terenie Miasta

Za

Wroclawia lub na terenie innego powiatu (porozumienia),

2) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym

opuszczajqcym rodziny

zastqpcze, rodzinne domy dziecka (w tym: pomoc na kontynuowanie

3)
4)

nauki,
pomoc na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie),
szkolef dla kandydat6w do pelnienia funkcji rodziny zastqpczej, prowadzenia
rodzinnego domu dziecka,
wynagrodzef dla rodzin zastqpczych zawodowych oraz prowadzqcych rodzinne
domy dziecka, rodzin pomocowych.
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W zakresie wla6ciwoSci Dzialu Rodzinnej Pieczy Zastqpczej wydano w 2015 roku 2 553
decyzje administracyjne, w tym:
- 1 228 dla rodzin zastqpczych,
- 275 dla usamodzielnianych wychowank6w pieczy zastqpczej,
- 1 050 dla rodzic6w biologicznych.
Na podstawie art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej rodzice
biologiczni dzieci umieszczonych w r62nych formach pieczy zastqpczej sq zobowiqzani do
ponoszenia oplaty za pobyt dziecka w pieczy zastqpczej, w wysoko5ci odpowiadajqcej
kwocie przyznanych Swiadczeri. Istnieje mozliwoS6 odstqpienia od ustalenia oplaty, na
podstawie przeslanek okre5lonych w uchwale Nr XLVII/I138/I3 Rady Miejskiej Wroclawia
z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowych warunk6w umorzenia
w calo6ci lub w czq6ci, Nqcznie z odsetkami, odroczenia terminu platno6ci, rozlo2enia na
raty lub odstqpowania od ustalenia oplaty za pobyt dziecka w pieczy zastqpczej (Dz. Urz.
Woj. Dol. 2013 r., poz. 4447). MOPS przekazuje do Biura Informacji Gospodarczej dane
o rodzicach biologicznych, kt6rzy majq zaleglo5ci, za okres dNu2szy ni2 L2 miesiqcy,
z tytulu ponoszenia oplaty za pobyt ich dzieci w pieczy zastqpczej. Do dnia 30.06.2015 r.
MOPS przekazywal dane o zaleglo6ciach rodzic6w biologicznych tylko do jednego
z czterech Biur Informacji Gospodarczej, tj. Krajowego Rejestru Dtug6w. W zwiqzku
z wprowadzonymi zmianami przepis6w o udostqpnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych, od dnia 01.07.2015 r. MOPS jest zobowiqzany do
przekazywania danych o zaleglo5ciach rodzic6w biologicznych do czterech Biur Informacji
Gospodarczej (Krajowy Rejestr Dlug6w, Info Monitor, Rejestr Dluznik6w ERIF, Krajowe
Biuro Informacji Gospodarczej). Na dzieri 31 grudnia 2OL5 r. liczba dluznik6w
zgloszonych przez Dzial Rodzinnej Pieczy Zastqpczej wyniosNa 129'

W 2015 r. przyznano rodzinom zastqpczym oraz rodzinnym domom dziecka 5wiadczenia
w lqcznej wysoko6ci I 424 444 zl, w tym:
wydatki na rodziny zastqpcze spokrewnione - 6 O87 124 zti
wydatki na rodziny zastqpcze niezawodowe - 2 691714 zli
wydatki na rodziny zastqpcze zawodowe - 45L 942 zl;
wydatki na rodzinne domy dziecka - 192 89O zl;
wydatki na rodziny pomocowe - 774 zl.

W 2015 roku opr6cz 6wiadcze6 obligatoryjnych przyznano na rzecz dzieci do 18 roku
2ycia, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastqpczej, 5wiadczenia na dofinansowanie do
wypoczynku poza miejscem ich zamieszkania. Swiadczenia te zostatry przyznane dla 492
dzieci z rodzin zastepczych spokrewnionych, 1-27 dzieci z rodzin zastqpczych
niezawodowych, 22 dzieci z rodzin zastqpczych zawodowych oraz dla 9 dzieci
z rodzinnego domu dziecka. t-qcznie wydano na ten cel 383 888 zl.
Wszystkie rodziny zastqpcze zawodowe otrzymaly w 2015 roku Swiadczenie w wysoko6ci
po 2 5OO zl, na pokrycie koszt6w zwiqzanych z przeprowadzeniem niezbqdnego remontu
lokalu mieszkalnego w celu polepszenia warunk6w mieszkaniowych dzieci umieszczonych
w pieczy zastqpczej.
W rodzinach zastqpczych funkcjonujqcych w 2015 roku na terenie Wroclawia przebywalo
96 dzieci pochodzqcych z terenu innych powiat6w. Szczeg6lowe zestawienie wraz
z sumami kwot przekazanych przez inne powiaty z tytulu ich utrzymania (porozumienia)
przedstawia poni2sza tabela :

Dzieci pochodzqce
terenie Wroclawia
L.P.
1.

Miasto/Powiat
Powiat Brzeski

z innych powiat6w, przebywajqce w pieczy zastqpczej na
Liczba

Kwota

dzieci

(zl)

L.P.

3

23 760.OO

20.

Miasto/Powiat
Powiat Olsztviski

20

Liczba

dzieci

I

Kwota (zl)
12 000.00

t

4

172.73

2L,

Powiat Olawski

4

7

6 633.33
52 065.79
7 920.OO
9 920.00
5 500.00

22.

Powiat Ostr6dzki
Powiat Piaseczvdski

2

15 840.00

23.

1

14 467.20

24.

Powiat Piotrowski

1

15 000.00

25.
26.

Powiat Polkowicki

2

28 269,60

Powiat Skar2vriski

1

8 120,00

Powiat Stuoski
Miecto Stzelerki

2

Powiat Strzeli6ski

2

3.

Powiat Dzierzoniowski

1

4.

Powiat Glooowski

4

5.

Powiat G6rowski

6.

Powiat Jaworski

7.

Powiat Jelenioq6rski
Powiat Kqdzierzyfsko-

8.

K.)Ticl<ki

2

L3 876.77

27.

9.

Powiat Klodzki

2

L8 394.L7

10.

Powiat Kolobrzeski

7 920.OO

28.
29.

11

Powiat Koniiski

I494.71

30.

Powiat Szczecinecki

1

12.

Powiat Kro6niefski

1

12 000.00

31.

Powiat Sredzki

9

13.

Miasto Leqnica

2

16 088.58

32.

Powiat Swidnicki

4

t4.

Powiat Lubiriski

2

Powiat Trzebnicki

5

Powiat Lw6wecki

3

22 620.00
34 920,OO
12 350,00
12 000.00
26 780.40
26 770.22

33.

15.

34.

Powiat Walbrzvski

3

35.

Powiat Wolowski

2

36.

Powiat Wroclawski

13

37.

Powiat Zabkowicki

2

38.

Powiat Zqorzelecki

4

16.

Powiat Mraoowski

L7.

Powiat Nowosadecki

1

18.

Powiat Nyski

3

19.

Powiat Ole6nicki

I

2

96

Razem

24 000.00
9 060.00
24 648,79

I

14 44t.94

87 400.00
48 000.00
51 804.29
36 000.00
28 869.60

r45 9L3.O7
24 500.00
43 920.00
1 068 801.96

w pieczy zastepczej na terenie innych powiat6w przebywalo 128 dzieci
pochodzEcych z Wroclawia (Miasto Wroclaw przekazywalo Srodki na ich utrzymanie, na
podstawie zawartych porozumief ). Ponizsze zestawienie obrazuje szczeg6Nowe dane:

W roku 2015

Dzieci

z Wroclawia,

umieszczone

powiat6w
L.P.

Miasto/Powiat

Liczba

Kwota

w pieczy zastepczej na terenie

dzieci

(zf)

L.P.

10 320.00

23.

1

25.
26.

Miasto Poznad

1

12 000.00

Powiat Prudnicki

1

1 858.40

27.

Powiat Pszczvfski
Miasto Siedlce

I

12 000.00

1

12 000.00

Powiat Strzeliriski

I

30.

Powiat Strzv2owski

1

31

Miasto Szczecin

7 920.OO

32.

3

5 t60.97
27 94L.4t
rt t85,77

33,

Powiat Sredzki
Powiat Swidnicki

10 658,40
20 775.4O
8 s20.00
31 364.00

3

t7

34.

Powiat Trzebnicki

8

35.

Powiat Walbrzvski

I

12 000,00

35.

Miasto Stoleczne Warszawa

5
1

2.

Powiat Bedzi6ski

1

12 000.00

24.

3.

Powiat Boleslawiecki
Pnwiaf Chelmi6ski

1

22 185.90

I

5.

Powiat Dzier2oniowski

2

14 400.00
18 240.00

6.

Powiat Gloqowski

1

12 000.00

7.

Powiat Gostyriski

1

8.

Powiat lelenioo6rski

2

9.

Miasto Jelenia G6ra

1

7 560.00
24 000.00
7 920,00

10.

Powiat Kamiennoq6rski

11

Miasto Kalisz

L2,

Powiat Klodzki

2

13.

Powiat Koszaliriski

1

Miasto Leonica
Powiat Milicki

16.

Powiat Obornicki

436,77

101 899,60

8 120.00

37.

Powiat Wieluriski

1

7 920.OO

38.

Powiat Wieruszowski

3

39.

Powiat Wloszczowski

4

40.

Powiat Wolowski

2

19 92r.L4

4t.

Powiat Wroclawski
Powiat Zielonoo6rski

51

42.

s85 985.3s
7 920.OO

43.

Powiat Zarski

Razem

1

Powiat Oleski

1

18.

4

L9.

Powiat OleSnicki
Powiat Olawski

20.

Powiat Ostrzeszowski

1

2T

Miasto Ooole

7 920.OO
43 926.67
91 280.00
12 000.00
12 000.00

22.

Powiat ODolski

ro 403.22

dla os6b

28.
29.

9 882,00
60 846.60
12 000.00
32 t20,OO
37 048.00

t7.

Pomoc

Kwota (zl)
7 920,OO
7 920,00

1

15.

dzieci
1

Powiat BeNchatowski

L4.

Liczba

Powiat Policki
Prrwiat Polkowicki

1

4.

Miasto/Powiat

innych

9

usamodzielnianYch

I
124

7 920,00
1 414 400,OO

wychowank6w pieczy zastQpczej wyniosla
2L

1 3O1 799 zl, w tym:
- pomoc na kontynuowanie nauki w wysoko6ci 845 747 zt (pomoc
wychowank6w rodzin zastqpczych) ;
pomoc
na usamodzielnienie w kwocie 251 1O8 zt (55 os6b);
pomoc
na zagospodarowanie w kwocie 2O4 944 zl (70 os6b).
-

dla

152

Kandydaci do pelnienia funkcji rodzin zastqpczych zawodowych i niezawodowych oraz
prowadzqcych rodzinne domy dziecka (56 os6b), zamieszkujqcy na terenie Wroclawia,
skorzystali z nieodplatnych szkole6, przygotowujqcych ich do peNnienia roli opiekuna
zastQpczego (po pozytywnym zakoiczeniu procesu kwalifikacji). Szkolenia, na zlecenie
Gminy Wroclaw prowadzila Fundacja MAIO, wg autorskiego programu ,,Podr62 do
Rodzicielstwa". Lqcznie na ten cel wydano kwotq 37 75O zl.
t-qcznie na wynagrodzenia dla rodzin zastqpczych zawodowych i prowadzqcych rodzinne
domy dziecka w ramach rodzinnej pieczy zastqpczej wydano 7O4 829 zl.

Swiadczenia, okreSlone w ustawie jako obligatoryjne, sq wyplacane systematycznie,
zgodnie z planem, Zasadnym wydaje siq takze zabezpieczenie odpowiednich Srodk6w na
5wiadczenia uznaniowe, kt6re poprawiaj4 jako56 sprawowanej opieki,

Potrzeby dotycz4ce realizacji zadaf

z zakresu rodzinnej pieczy zastqpczej

przedstawia poni2sze zestawienie:

Potrzeby w zakresie Swiadczeli finansowych na 2O16 rok.

jyystg
Rodzaj Swiadczenia

Ilo56

lednostk0:
Ula

Swiadczenia dla rodzin zastqpczych,
zamieszkujEcych w innych
powiatach,
w kt6rych umieszczone sA dzieci
oochodzace z Wroclawia
$wiadczenia' dla rodzin zast€pczych
z,Wroclawia, w kt6rych pns5yralsiq
dzieci z innych powiat6w na
:irldstawie,tawa rtvch oor1o'U mi efi
Swiadcz€hib,l,na.., pokrycie koszt6w
utrzymanria,diieCi w rodzinnej
oieczv zastenczei
,jed,norazowe $wiadczenia na
:POkrycie nieeFqd nych koszt6w
zwiqzanych z potrzebami
orzvimowaneqo dziecka
Swiadczenia na utrzymanie lokalu
rnieszkalnego dla rodzin ,
zawodowych
i rodzinnych dom6w dziecka
r

r,

Ko8il,...,.''

€alkow*ty

"rr''rr:r

t

428 48O zl

128 dzieci

930 zl

85 dzieci

950

zN

918 000 zl

841 dzieci

780 zl

B 193 600 zl

160 dzieci

1 500 zl

226

OOO

zl

1 000 zt

60

O0O

zN

30 000

zN

,

5 rodzinl12
miesiecv

SwiadczeniC na pokrycie koszt6w
zwiqza nych,z przeprowadzen iem

niezbqdnego remontu dla rodzin
2awodowych i rodzinnych,,,dorn6w
dziecka

r62ne kwoty
3RDD/18rodzin
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Swiadczed

Swiadczenie na,,,pqkrycie
n ieprzewidzianydr' koszt6w:::,,
zwiqza,nych z prowadzeniem
rodzinneqo domu dziecka
Swiadczenie na pokrycle koszt6w
zwiqzanych z wystqpi€niem,zdarzeri
losowych lub innycli zdarzef
majqgych wp$* na jako6f
sprirwowanej opieki - jednorazowo
lub okresowo
drofinansowa nie do wypoczynku
p,otil:m i€jscem zarniieszkan,ia
dziecka
pomoc dla os6b usamodzielnianych
(kontynuacja nauki,
usamodzielnienia,
zaoosoodarowania)

zl

6 000 zt

10 rodzin

1 000 zl

10 000 zt

620 dzieci

600 zl

140 os6b

r62ne kwoty
Swiadczef

3 RDD

suma

2OOO

372 000 zt

1 056 525 zl

12 3OO 6O5 zt

rNsryrucJoNALNA PrEczA ZASTEPCZA
W roku 2015 we WrocNawiu w ramach instytucjonalnej pieczy zastqpczej funkcjonowalo
45 plac6wek opiekuiczo-wychowawczych, w tym 18 plac6wek typu rodzinnego.
W 2015 r. Zesp6l Plac6wek Opiekuiczo-Wychowawczych ,,Przystanek Dobrej Nadziei" przy
ul. Borowskiej 181-187 we Wroclawiu zostal polqczony z Wroclawskim Centrum Opieki
i Wychowania przy ul. Lekcyjnej 29 we Wroclawiu. Obecnie Wroclawskie Centrum Opieki
i Wychowania sklada siq z t4 plac6wek opiekuriczo - wychowawczych lqczqcych zadania
socjalizacyjne i interwencyjne o lqcznej liczbie 206 miejsc dla wychowank6w'

Dzial Instytucjonalnej Pieczy Zastqpczej prowadzi nadzor nad wszystkimi plac6wkami
opiekufi czo-wychowawczymi na terenie Wroclawia ; wsp6lpracuje z sqdami, asystentami
rodzinnymi, szkolami i rodzinami biologicznymi wychowank6w oraz obejmuje
wsparciem pelnoletnich wychowank6w plac6wek opiekuficzo - wychowawczych
iresocjalizacyjnych.
Og6lem plac6wki dysponujq 493 miejscami, w tym 1O8 miejsc w rodzinnych domach
dziecka. W 2015 r. do wszystkich plac6wek opieku6czo - wychowawczych skierowano
3O8 nowych wychowank6w. W 2015 r, z plac6wek opiekuriczo-wychowawczych og6lem
skorzystalo 7 L5 dzieci.
Rok 2015 byl kolejnym rokiem wsp6lpracy z Fundacjq PozyTYwka, kt6ra 5wiadczy pomoc
psychologiczno-pedagogiczn4 oraz terapeutycznq wychowankom plac6wek opiekufczowychowawczych typu rodzinnego i rodzin zastqpczych'

W maju 2015 r. zakortczono realizacjq projektu ,,Wroclaw Miastem Aktywnych".

Wychowankowie opuszczajqcy jednq z form instytucjonalnej bqd2 rodzinnej pieczy
zastqpczej mogq korzystad z MNodzie2owego Centrum Wsparcia prowadzonego przez
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynala Wyszyliskiego we Wroclawiu:

- mozliwoSi zamieszkania w mieszkaniu dla usamodzielnianych wychowank6w,
- wsparcie psychologiczne (poradnictwo, diagnoza problemowa, terapia psychologiczna),
- pomoc prawna,
- doradztwo zawodowe,
- treningi ekonomiczne,
23

- profilaktyka uzaleznieh.
W ciqgu caNego roku 2015 Fundacja Robinson Crusoe kontynuowala realizacjq projektu
kompleksowego wspierania procesu usamodzielniania os6b dorastajqcych w r6znych
formach pieczy zastqpczej.

Dzialalno56 kontynuowaly plac6wki wsparcia dziennego prowadzone

pruez

Stowarzyszenie Pomocy ,,Iskierka", kt6re dzialaniami opiekufczo - wychowawczymi
i terapeutycznymi obejmowaly nie mniej ni2 2OO dzieci z terenu miasta Wroclawia.

Swiadczenia i koszty realizacji zadari.
W zakresie wlaSciwo6ci Dzialu Instytucjonalnej Pieczy Zastqpczej wydano | 444 decyzje
administracyjne.
Pomoc dla usamodzielnianych wychowank6w pieczy instytucjonalnej wyniosla og6lem
395 685,01 zl, w tym:
o pomoc pieniqznq na kontynuowanie nauki w wysoko6ci 336 199,57 (89 os6b),
o pofi1oc na usamodzielnienie w wysoko6ci 33 L77,OO (6 os6b),
r pomoc na zagospodarowanie w wysokoSci 26 3O8r44 zl (9 os6b),

Na utrzymanie plac6wek opiekuiczo-wychowawczych na terenie Wroclawia wydano
lqcznie 25 067 495188 zl. Na utrzymanie dzieci w plac6wkach opiekuiczowychowawczych na terenie innych powiat6w wydano lqcznie 246 6O7'44 zl.
Na utrzymanie plac6wek wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy
,,Iskierka" na terenie Wroclawia wydano 2 2OO 6OOTOO zl.

Swiadczenia i koszty realizacji zadah zwiqzanych z opiek4 nad rodzinE i dzieckiem
w fatach 2Oll-2OL5 w [zt
20t2

20r1

2013

2014

2015

10 419 004

9 424 445

24 328 OzL

25 067 496

L 478 2L6

1 661 007

Utrryrnanie dzieci z rodzin
zastepczych

Utrzymanie

7

4r47t6

472 589

I

720 4r2

plac6wek

opiekuficzowychowawczych

;

B

21 423 160

2t

L56 547

2t

507 472

Utrzlrrna n ie'diieci z
rrodli:n zastepczych i

plac6wek opiekuficzo
wychowawczych na
terenach innych
powiat6w

1 458 016

1 635 034

1 559 215

REALIZACJA PROJEKTOW WSPOTFINANSOWANYCH ZE SRODKOW UNII
EUROPEJSKTEJ ORAZ

SnOOr6W ruZADOWYCH

W roku 2015 Sekcja Projekt6w Rozwojowych w Centrum Pracy Socjalnej

i

Rodziny

we wsp6lpracy z wlaSciwymi merytorycznie kom6rkami organizacyjnymi MOPS,
realizowala zadania w zakresie aplikowania o Srodki zewnqtrzne. W 2015r. pozyskano
dotacje ze 2rodel zewnqtrznych w lqcznej wysoko6ci I 5O9 872'7421. Ponadto
realizowany byl projekt ,,KARnet 15+ - model wsp6lpracy tr6jsektorowej", na kt6ry
pozyskano dofinansowanie w latach ubieglych.

Pozyskane dofinansowanie w 2O15 roku
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l{azwa projektu

trVroclaw Miastem Aktywnych

.:$fadal

Aktywni

Zadanie publiczne w ramach
,Prog ramu iasystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy
riastepctei,'hal:,iok 201.5"
ASYSTENT RODZINY

-

Warto136

l(rs9tt

cal*owita

przyErtanet

,proiektu

dotacti

tY*lad
wlasny

lzll

lzll

lzrl

1 181 352,74

1 181 352,74
(Srodki UE)

W calo6ci
rozliczony w
2014 roku

25t 475,93

0,00

251 4L5,93
(Srodki Gminy
Wroclaw)

532 207,BB

L79 770,00

352 437,BB

479 096,85

148 750,00

330 346,85

2 444 O73,4O

15O9 872,74

934 200$6

,,

Zadanie publiczne w ramach
,Programu asystent rodziny i
,koordynator r$deih:n,eJ,,..pi.eciy
zastqpczej na rok 20L5" KOORDYNATOR RODZINNE
PTECZY ZAST€PCZEJ

sgrllA

Projekt,,Wroclaw Miastem Aktywnych"
W 2015r. Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej kontynuowal realizacjq dwuletniej edycji

- 2015) projektu systemowego ,,Wroclaw Miastem Aktywnych". Projekt skierowany
byl do 5OO klient6w zagro2onych wykluczeniem spolecznym, w tym 32O os6b
w kontraktach socjalnych i 18O os6b w Programach Aktywno6ci Lokalnej (ze wzglqdu na
rezygnacje uczestnik6w i dodatkowe nabory ostatecznie w projekcie wziqlo udziaN 6O9
os6b). Ponad 460/o planowanej liczby uczestnik6w projektu stanowily osoby
z niepeNnosprawno6ciq (32o/o - osoby z orzeczonil niepelnosprawno6ciqu L4 o/o - osoby
(2074

niepeNnosprawne zgodnie z definicjq PO KL). Ze wszystkimi uczestnikami prowadzono pracQ

socjalnq.

i ich odmian zrealizowane zostaly
w 2015r. nastqpujqce dzialania w poszczeg6lnych Instrumentach Aktywnej Integracji:
W ramach zawartych 397 kontrakt6w socjalnych
1. Aktywizacja Spoleczna

.
.
o
.
.
.
.
.

ze specjalistami ds. aktywizacji spoleczno-zawodowej (PASZ)
280 os6b;
konsultacje z psychologiem CPSR - 26 os6b;
treningi og6lnorozwojowe kompetencji zyciowych dla os6b z niepeNnosprawno6ciq
psychicznq - 7 os6b;
treningi og6lnorozwojowe kompetencji 2yciowych dla os6b nieslyszqcych B os6b;
wsparcie tlumacza jqzyka migowego dla os5b nieslyszqcych - 10 os6b;
warsztaty ogrodniczo - konserwatorskie dla os6b z niepelnosprawno6ciq
intelektualnE (B os6b) ;
warsztaty autoprezentacji metamorfoza - tO6 os6b;
wsparcie tlumacza jqzyka migowego dla os6b gluchych - 11 os6b.
konsultacje

2. Aktywizacja

.

Edukacyjna:
kurs komputerowy grupowy - 2 osoby;

.
.
.
.
.
o
.
.
o
o
.

kurs komputerowy dla os6b z niepelnosprawno6ciq - 5 os6b;
kurs iqzykowy- 10 os6b;
zaiecia edukacyjne wyr6wnuiqce braki w nauce - 3 osoby;
dofinansowanie edukacji na poziomie policealnym - 1 osoba;
dofinansowanie edukacji na poziomie wy2szym - 3 osoby;
prdwo jazdy kategorii B - B0 os6b;
operator w6zk6w widlowych z modu{em magazyniera - 29 os6b;
konserwator z uprawnieniami do 1 kV - 6 os6b;
prdcownik gospodarczy - 2 osoby;
porYroc kuchenna - 3 osoby;
opiekun osoby zale2nej - 7 os6b,

3. Aktywizacja

Zawodowa:

r praktlka zawodowa po kursie opiekuna osoby zaleznej - 7 osobi
o praktyka zawodowa po kursie operator w6zk6w widlowych z
magazyniera - 28 os6b.

modulem

U uczestnik6w nastqpil wzrost poziomu kompetencji spolecznych, wychowawczych
i osobistych, wzrost poziomu kluczowych umiejqtno6ci pracowniczych (jqzykowych,
informatycznych), zwiqkszyly siq kwalifikacje i kompetencje zawodowe, wzr6sl poziom

umiejqtnoSci poruszania siq po rynku pracy oraz wzr6sl poziom zaradno5ci zyciowej
i umiejqtnoSci radzenia sobie z problemami dnia codziennego,
Klienci uczestniczqcy w zajqciach mieli mozliwoS6 korzystania r6wnie2 ze wsparcia
w postaci opieki nad osobami zaleznymi. t-qcznie z tej formy wsparcia skorzystalo
7 rodzin.

W 10 Zespolach Terenowej Pracy Socjalnej oraz Zespole ds. Os6b Bezdomnych
i Uchod2c6w MOPS realizowane byly Programy Aktywno6ci Lokalnej (PAL). Objeto nimi

192 uczestnik6w oraz osoby z otoczenia. Programy byly wspierane licznymi dzialaniami
Srodowiskowymi tj. festynami integracyjnymi z r6znorodnymi atrakcjami dla calych
rodzin, wyjSciami integracyjnymi i edukacyjnymi (m.in. do: teatru), spotkaniami
spolecznymi, obywatelskimi i partnerski mi oraz seminariami edu kacyjnymi.
Kontynuujqc Programy z roku 2014 obok dziataf Srodowiskowych, proponowany byl
szeroki wachlarz instrument6w aktywizacji spolecznej i edukacyjnej, dziqki kt6rym
uczestnicy PAL mogli uzyska6 wieloplaszczYznowE pomoc i wsparcie'
Ze wzglqdu na specyfikq Wroclawia, tj. wielo66 grup i spoleczno6ci oraz r6znorodno66
wystqpujqcych w nich problem6w, w zalezno6ci od specyfiki i potrzeb rejonu Programy
Aktywno6ci Lokalnej w kazdym obszarze miasta przyczynialy siq do poprawy jako5ci zycia
mieszkafc6w, przeciwdzialaniu wykluczeniu spolecznemu oraz stworzeniu silnych
spoNeczno6ci lokal nych.

Programy te realizowane byNy nar Osiedlach Karlowice, R6zanka - PAL ,,Aktywna
Polanka", Osiedlu Le6nica - PAL ,,Aktywna Le5nica", Osiedlach Gqd6w, Kosmonaut6w,
Nowy Dw6r i Ku2niki - PAL - ,,Aktywny Gqd6w", Osiedlu Nadodrze - PAL ,,Aktywne
Nadodrze", Osiedlu Szczepin - PAL ,,Aktywny Szczepin", na Osiedlu Broch6w - PAL
,,Aktywny Broch6w", Osiedle Gajowice - PAL ,,Aktywne Gajowice", Osiedle PrzedmieScie
Olawskie - PAL ,,Aktywne Przedmie5cie Olawskie", Osiedle Olbin - PAL,,Aktywny Olbin",
Osiedle Plac Grunwaldzki - PAL ,,Aktywny Plac Grunwaldzki" oraz Osiedle Boleslawa
Krzywoustego i Zawidawie - PAL,,Aktywne Zawidawie", a tak2e PAL,,Aktywne Centrum
Wsparcia" w rejonie mieszkania chronionego z ulicy Lelewela.
W sprawnE realizacjq Program6w Aktywno6ci Lokalnej zaanga2owani byli m.in.
koordynatorzy Program6w AktywnoSci Lokalnej (11), Animatorzy Lokalni (12 os6b),
pracownicy realizujqcy prace socjalnq, specjali6ci zatrudnieni w MOPS (71 os6b) oraz
podmioty zewnqtrzne.
W programach PAL zrealizowano nastqpujEce dzialania:
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- Aktywny Szczepin - warsztat kompetencji spotecznych, trening umiejqtno5ci
manualnych, warsztat autoprezentacji. Zorganizowano wyj6cia edukacyjne, integracyjne
oraz festyny.
PAL 1

PAL 2 - Aktywna Le6nica - prowadzono zajqcia z Animatorem Lokalnymi i Brokerem
Edukacyjnym. Odbywaly siQ warsztaty kompetencji wychowawczych, warsztaty
rqkodziela i warsztaty autoprezentacji, a tak2e spotkania edukacyjne i spoleczne, wyj5cia
edukacyjne do teatru, Zrealizowano kolejne festyny.

PAt 3 - Aktywny Gqd6w - zorganizowano zajqcia z Animatorem Lokalnym, wizytq
studyjnq w sp6ldzielni socjalnej (Biskupice), warsztaty ,,Perfekcyjny Gospodarz" oraz
warsztaty autoprezentacji. Zorganizowano spotkania spoleczne i edukacyjne oraz festyn.

PAt 4

Aktywne Gajowice - przeprowadzono trening z obslugi urzqdzeh biurowych,
warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty recyklingu, warsztaty komputerowe, zajqcia
z Animatorem Lokalnym oraz wizytq studyjnq w sp6Ndzielni socjalnej (Biskupice). DzialaNa
r6wniez Pracownia Rodzinna. Zorganizowano wyjScia edukacyjne oraz spotkania
spoleczne i edukacyjne, a takze seminaria. Dodatkowo odbyl siq festyn z okazji Dnia

-

Dziecka.

PAL 5 - Aktywny Broch6w - odbyly siq zajqcia z Animatorem Lokalnym, wizyta studyjna
w sp6ldzielni socjalnej (Biskupice),warsztaty komputerowe i warsztat ,,Ja i moje zdrowie"
oraz warsztat autoprezentacji. Dodatkowo organizowano liczne spotkania spoleczne
i edukacyjne, a tak2e inicjatywy spoleczne oraz festyn.

PAL 6 - Aktywne Przemie5cie Olawskie - realizowane byly Warsztaty rozwoju
osobistego, Trening wyobra2ni przestrzennej, warsztaty autoprezentacji, wizyta studyjna
w sp6ldzielni socjalnej (Biskupice) oraz zajqcia z Animatorem Lokalnym. Zorganizowano
wyj6cia edukacyjne, integracyjne oraz spotkania spoleczne i edukacyjne, a tak2e festyn.
PAL 7 - Aktywne Nadodrze - prowadzono zajqcia z Animatorem Lokalnym, Trening
z podstaw obslugi komputera, warsztaty autoprezentacji. Zorganizowano wizytq studyjnE
w sp6tdzielni socjalnej (Biskupice) i grupq wsparcia dla uzaleznionych, dzialala Pracownia
Rodzinna. Odbywaly siq spotkania integracyjne, spo{eczne i edukacyjne oraz Inicjatywy
spoleczne. Dodatkowo zorganizowano festyn.
PAL 8 - Aktywny Olbin - odbywaly siq spotkania z Animatorem Lokalnym, warsztaty
rozwoju osobistego i energii, warsztat autoprezentacji, zorganizowano wizytq studyjnq do
sp6ldzielni socjalnej (Biskupice) kontynuowano warsztat technik manualnych i trening
aktywizacji zawodowej. Zorganizowano spotkania spoleczne i wyj6cia edukacyjne oraz
festyn.

PAL 9 - Aktywny Plac Grunwaldzki - realizowano zajqcia z Animatorem Lokalnym,
Warsztat: Rynek Pracy, Warsztat komputerowy, warsztat autoprezentacji oraz wizytq
studyjnE do sp6ldzielni socjalnej (Biskupice). Zorganizowano spotkania spoNeczne,
edukacyjne, debaty spoleczne, a takze inicjatywy spoleczne, imprezy edukacyjne
ifestyn.
PAL 10 - Aktywna Polanka - prowadzono Pracowniq Rodzinnq, zajqcia z Animatorem
Lokalnym, warsztaty decoupage, warsztaty autoprezentacji. Zorganizowano wizytq
studyjnq w sp6ldzielni socjalnej (Biskupice). Dodatkowo kontynuowano warsztaty
kompetencji spolecznych. Odbylo siq wiele spotkari spolecznych, inicjatyw spolecznych,
wyj6cie edukacyjne oraz festyn.

Aktywne Zawidawie - odbywaly siq zajqcia z Animatorem Lokalnym, warsztaty
arteterapii, warsztaty decoupage oraz warsztaty autoprezentacji. Dzialala r6wniez
Pracownia Rodzinna. Odbywaly siq regularne spotkania spoleczne'
PAL 10

-
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PAt ZOBU - Aktywne Centrum Wsparcia - realizowano Zarzqdzanie gospodarstwem
domowym, Warsztat savoir-vivre, wizytq studyjnE w sp6Ndzielni socjalnej (Biskupice) oraz
wa rsztat autoprezentacj i. Dodatkowo zorga n izowano spotka nia spoleczne.
W ramach dzialah o charakterze Srodowiskowym zrealizowano szereg spotkafi, kt6re
skierowane byly do uczestnik6w i os6b zaanga2owanych w realizacjq r62nych zadan
w obszarze pomocy spolecznej, w tym m.in. coroczne Forum Aktywno5ci Lokalnej oraz
spotkania podsumowujqce realizacjq Program6w Aktywno6ci Lokalnej na poszczeg6lnych
Zespolach, Zorganizowano r6wniez wyjScie edukacyjne do Ogrodu Zoologicznego dla
grupy os6b gtuchoniemych i ich otoczenia.

Warto66 projektu w roku 2015 wyniosla I 181 352, 74zl w tym:
. Srodki UE - 1 181 352, 74 zli
. wklad wlasny (5rodki jst) - zostal rozliczony w caloSci w 2O14 roku.

Projekt,,Nadal Aktywni"
Projekt aktywizacyjny ,,Nadal Aktywni" realizowany byl

w

okresie

IX - XII

2015

i w calo6ci finansowany ze Srodk6w Gminy Wroclaw. Skierowany byl do L94 zagrozonych
wykluczeniem spolecznym klient6w Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej, w wiqkszo6ci
- bytych uczestnik6w projektu ,,Wroclaw Miastem Aktywnych" 2OOB - 2015. Dodatkowo:
13 dzieciom uczestnik6w zapewniono opiekq w trakcie zajqi rodzic6w, a 33 dzieci wziqlo
wraz ze swoimi rodzicami udzial w wyjazdowych warsztatach kompetencji
wychowawczych.

Gl6wnym celem projektu bylo wypracowanie

(w

przypadku nowych os6b) lub

podtrzymanie i umocnienie wypracowanych podczas ,,WMA" pozytywnych zmian w zyciu
spolecznym, osobistym, rodzinnym i zawodowym uczestnik6w, zwlaszcza w zakresie:
o kompetencji wychowawczych, poprawy relacji w rodzinach, umiejqtno6ci
kreatywnego spqdzania czasu z dzieimi i opieki nad nimi;
kompetencji pracowniczych, umiejqtno6ci sprawnego poruszania siQ po rynku
pracy i aplikowania o pracq;

i aktywno6ci
miasta;
obywatelskiej, uczestnictwa w zyciu kulturalnym
. wsparcia os6b zmagajqcych siq z problemem uzale2nienia czy przemocy;
. umacniania malych spoleczno6ci lokalnych.
Dodatkowo wsparciem objqto przebywajqcych na terenie Wroclawia obcokrajowc6w
(z terenu Unii Europejskiej i kraj6w trzecich), kt6rzy w ramach projektu korzystali z nauki
jqzyka polskiego na r6znych poziomach. Osoby te nie braly udzialu w,,WMA".
W ramach projektu zrealizowano nastqpujqce dzialania:
o wyjazdowe warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodzic6w zdzieemi (23
rodzic6w i 33 ich dzieci);
. warsztaty ,,W stronq zatrudnienia" (18 os6b, w tym 5 os6b z niepelnosprawno5ciq
psychicznq);
. kurs jqzyka polskiego dla obcokrajowc6w (18 os6b w ramach 4 grup zajqciowych).
kompetencji spolecznych, zwiqkszenia integracji spolecznej

Aktywno6ci Lokalnej realizowanych w trakcie ,,WMA' przez
poszczeg6lne Zespoly Terenowej Pracy Socjalnej oraz Zesp6l ds. Os6b Bezdomnych
i Uchod2c6w zostaly zorganizowane r62ne formy aktywno6ci spolecznej i edukacyjnej'
Pomoc i wsparcie skierowane zostalo zar6wno do os6b, kt6re uczestniczyly w poprzednich
edycjach PAL i do nowych uczestnik6w.
Do sprawnej realizacji zaanga2owane zostaly osoby koordynujqce dzialania na
poszczeg6lnych Zespolach (11 os6b) oraz specjali6ci zatrudnieni w MOPS, kt6rzy
prowadzili wsparcie (35 os6b).

W ramach Program6w

Zrealizow ano nastqpujqce zada n ia :
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ZTPS 1 - warsztat racjonalnego gospodarowania, warsztat z zakresu zagro2efi
wynikajqcych z marginalizacji i wykluczenia spoNecznego;
ZTPS 2 - warsztat kompetencji wychowawczych;
ZTPS 3 - trening rozwoju osobistego i aktywizacji spolecznej, wizytq studyjnq do
sp6ldzielni socjalnej,,Gniazdko" i Muzeum Ceramiki w Boleslawcu;
ZTPS 4 - grupQ samopomocowE, punkt informacyjny, wizytq studyjnq do sp6ldzielni
socjalnej,,Gniazdko" i Muzeum Ceramiki w Boleslawcu;
ZTPS 5 - warsztat kompetencji wychowawczych;
ZTPS 6 - warsztat rozwoju kreatywno6ci, wizytq studyjnq do sp6ldzielni socjalnej
,,Gniazdko" i Muzeum Ceramiki w Boleslawcu;
ZTPS 7 - akademiq lidera, warsztaty rozwoju osobistego, Pracowniq Rodzinna wizytq
studyjnq do sp6ldzielni socjalnej ,,Gniazdko" i Muzeum Ceramiki w Boleslawcu, wyj6cie
edukacyjne do teatru, grupQ wsparcia dla uzaleznionych oraz zorganizowano inicjatywy
spoleczne, m.in. przygotowanie i wystawienie Swiqtecznego spektaklu dla dzieci;
ZTPS B - warsztaty aktywno6ci lokalnej, warsztaty rozwoju kreatywno6ci, wizytq studyjnq
do sp6ldzielni socjalnej ,,Gniazdko" i Muzeum Ceramiki w Boleslawcu;
ZTPS 9 - akademiq inicjatyw spolecznych, grupq samopomocowE, warsztaty rozwoju
osobistego, wizytq studyjnq do sp6ldzielni socjalnej ,,Gniazdko" i Muzeum Ceramiki
w BolesNawcu;
ZTPS 10 - grupQ samopomocy

dla os6b do6wiadczajacych przemocy, Pracowniq
Rodzinnq;
ZOBU - warsztat edukacyjno-kulturalny, warsztat prowadzenia zdrowego trybu 2ycia,
wizytq studyjnq do sp6ldzielni socjalnej ,,Gniazdko" i Muzeum Ceramiki w Boleslawcu.
Oprocz tego wsp6lnie z uczestnikami projektu aktywizacyjnego ,,Nadal Aktywni"
przeprowadzono inicjatywq spolecznq w formie kampanii poruszajqcej problemy
spoleczne.

WartoS6 projektu w roku 2015 wyniosla 251-4L5,93 zl i w calo6ci byly to Srodki
pozyskane od Gminy Wroclaw.

Projekt,,KARnet 15+ - model wsp6lpracy tr6jsektorowej"
W czerwcu 2OL5r. Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej we Wroclawiu zakoiczyl realizacjq
trwajqcego od trzech lat projektu innowacyjnego testujqcego ,,KARnet 15+ - model
wsp6lpracy tr6jsektorowej", kt6ry finansowany byt w calo6ci ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Priorytetu L Zatrudnienie i integracja spoNeczna.
,,Dzialanie I.2. - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spolecznej." Celem
projektu bylo wypracowanie przez przedstawicieli trzech sektor6w: publicznego,
prywatnego i pozarzqdowego skutecznego modelu wspierania mlodzie2y w wieku 15 - 25
lat we wchodzeniu na rynek pracy.

realizowali wroclawscy i poznariscy
partnerzy: w roli Lidera - Wroclawska Rewitalizacja Sp6tka z ograniczonq
odpowiedzialno$ciq, ATTESTOR s. c. Ewa Kuzilek - Sek5ci6ska, Ewa Suchozebrska,
Wroclawska Pracownia Psychoedukacji i Terapii ,,PLUS" Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, Gmina Wroclaw/Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej we Wroclawiu,
Gmina dozna6/Miejski O6rodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Fundacja AktywnoSci

W ramach wsp6lpracy tr6jsektorowej projekt

Lokalnej, PL.architekci.

r. zakonczyly siq prace nad produktem finalnym, na kt6ry sklada siq
Diagnoza Modelu oraz podrqcznik upowszechniania testowanego modelu Kluby
Rktywno5ci Rozmaitych KARnet 15+ - model wsp6lpracy tr6jsektorowej. Pierwsza czqii
produktu jest wypadkowq wynik6w badari z ewaluacji wewnqtrznej i zewnqtrznej oraz
dojwiadczeri partner6w realizujqcych projekt. Drugie opracowanie zawiera praktyczne
porady nt. stosowania i wdra2ania wypracowanych w ramach projektu rozwiqzan.
W marcu 2015 r. projekt zostal pozytywnie zaakceptowany przez Krajowq Sie6
Na poczqtku 2015
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Tematycznq i mo2liwe bylo rozpoczqcie ostatniej fazy projektu,
i wlqczanie do gl6wnego nurtu polityki.

tj.

Upowszechnianie

W ramach upowszechniania opr6cz akcji promujqcych Model odbyly siq dwa dwudniowe
seminaria upowszechniajqce informacje o Modelu KARnet 15+ oraz dwa dwudniowe
spotkania warsztatowe wdrazaj4ce w tematykq Modelu.

r. w Hotelu Gdarisk Marina
W ramach tych spotkaf
w
Wieliczce.
Hotelu
Lenart
drugie
w
natomiast
w Gdafisku,
z fazy testowania oraz
projektu
do6wiadczeniach
o
swoich
opowiadali
realizatorzy
partnerstwa
tr6jsektorowego,
praktycznych
z
zawiqzaniem
zwiqzanych
aspektach
o
pracy
wykluczeniem
spolecznym,
zagro2onq
mlodzie2q
z
skuteczno5ci dzialari Modelu w
pracy
na
zasobach
i wsparciu
pieczy
skoncentrowanej
zastqpczej, metodach
w tym tej z
pomocy
pracy pracownik6w instytucji
spolecznych.
Warsztaty wdro2eniowe dotyczqce innowacyjnego Modelu KARnet 15+ odbyly siq
w terminach: 10-11 czerwca 2015 r. i 17-18 czerwca 2015 r. w Hotelu Sowia Dolina
w Kamionkach k. Dzier2oniowa.
Pierwsze seminarium odbylo siq w dniach 12-L3 maja 2015

model wsp6lpracy tr6jsektorowej" zostal wyr62niony
Projekt ,,KARnet 15+
w dziedzinie innowacji spoNecznych nagrodq Lidera Rozwoju Regionalnego 2015. Nagroda
przyznawana jest corocznie w programie prowadzonym przez Polskq Agencjq
Przedsiqbiorczo6ci oraz redakcje: Biznes Plus w Gazecie Wyborczej i Forum
Przedsiqbiorczo5ci - Dziennik Gazeta Prawna. Kapitula nagrody przyznaje jq za dzialania
inwestycyjne i wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz rozwoju lokalnego.
t4czna wafto56 projektu: 2 293 6O8,7L zl

Zadania publiczne w ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastqpczej na rok 2015" (I-XII 2O15r) wsp6tfinansowane
ze Srodk6w Ministra Pracy i Polityki Spolecznej.
W ramach zadaft zrealizowano nastqpujqce dzialania:
wsparcie 167 wrocNawskich rodzin do6wiadczajqcych trudno5ci w wypelnianiu
funkcji opiekuriczo-wychowawczych przez 15 asystent6w rodziny w formie:
opracowania planu pomocy rodzinie, wspierania aktywno6ci spolecznej
i zawodowej rodzin, prowadzenia konsultacji wychowawczych dla rodzic6w,

pomocy w

rozwi4zywaniu problem6w wychowawczych, socjalnych,
psychologicznych, pomocy w organizacji gospodarstwa domowego, itp.; wsparcia
udzielono w rodzinach o l4cznej liczbie dzieci 314;

-

wsparcie L75 wroclawskich rodzin zastqpczych przez 10 koordynator6w
rodzinnej pieczy zastqpczej w formie: wsparcie w wypelnianiu zadari rodziny
zastqpczej , przygotowania planu pomocy dziecku, zapewnienia specjalistycznej
pomocy dla dzieci (psychologicznej, rehabilitacyjnej, edukacyjnej), udzielanie
wsparcia pelnoletnim wychowankom rodzin, itp.; wsparcia udzielono w rodzinach
o lqcznej liczbie dzieci 232.

Asystent rodziny: koszt calkowity 532 2O7,8821 w tym 179 77O,OOzl dotacji
oraz 352 437,8821wkladu wlasnego.

MPiPS

Koordynator rodzinnej pieczy zastepczej: koszt calkowity 479 096185zl w tym
L48 75O,OOzl dotacji MP|PS oraz 33O 346,8521wkladu wlasnego.
NADODRZNfSXTC CENTRUM WSPARCIA

Nadodrzariskie Centrum Wsparcia (NCWS) jest kom6rkq organizacyjnq Miejskiego
Osrodka Pomocy Spolecznej we Wroclawiu, kt6ra rozpoczqla dzialalno66 na poczqtku
2Ot3 roku. NCWS ma siedzibq we Wroclawiu przy ul. Rydygiera 43abcd i 45a.
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Nieruchomo6ci w kt6rych NCWS realizuje zadania statutowe MOPS zostaly
wyremontowane w ramach realizacji projektu pn. ,,Kreacja Nadodrzaiskiego Centrum
Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury sluzqcej spoleczno6ci lokalnej
i podopiecznym MOPS".
W roku 2015 Nadodrzafskie Centrum Wsparcia realizowalo dzialania w zakresie pomocy
spolecznej o charakterze;

. dziennym maiqcym na celu szeroko rozumiane wsparcie rodziny oraz
aktywizowanie spoleczno6ci lokalnej ;
r calodobowym oferuiqc niezbqdnq pomoc socjalnq i wsparcie specjalistyczne
w ramach o5rodka wsparcia.

W zakresie dzialaf calodobowych Nadodrzariskie Centrum Wsparcia
zadania dotyczqce wsparcia os6b, kt6re znalazNy siQ w sytuacji

realizowalo
kryzysowej

ze szczegol nym uwzg lqd n ie n iem os6b do6wiadczajqcych przemocy.
O5rodek Interwencji Kryzysowej udzielal pomocy w formie:
o konsultacji interwencyjnych;
. wsparcia specjalistycznego;
. wsparcia socjalnego;
. schronienia;
. telefonu interwencyjnego.
W zakresie schronienia Mieszkaricom OIK zapewniono:
o zakwaterowanie w umeblowanych pokojach wieloosobowych;
o mo2liwo66 korzystania z innych pomieszczef i ich wyposazenia.
W zakresie wsparcia socjalnego i specjalistycznego Mieszkaricy OIK:
o zostali objqci indywidualnE pracE socjalnq;
. uzyskali potrzebne wsparcie z zakresu poradnictwa specjalistycznego: prawnego
psycholog icznego, pedagog icznego ;
. uzyskiwali wsparcie finansowe, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
. otrzymywali podstawowe Srodki czysto6ci, artykuly spo2ywcze i odzie2.

W minionym roku w ramach dzialania O6rodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzono
61O dzialaf interwencyjnych z czego 275 interwencji dotyczylo os6b, kt6re zglosily siq
do OIK osobi5cie i 335 interwencji w stosunku do os6b, kt6re nawiqzaty kontakt za
po5rednictwem telefonu i komunikatora internetowego. Na pobyt czasowy w O6rodku
Interwencji Kryzysowej przyjqto 163 osoby. Beneficjentami byty gl6wnie osoby
do6wiadczajqce przemocy w rodzinie, ale r6wniez byly to osoby niepelnosprawne,
wychowankowie plac6wek opiekuiczo wychowawczych, uchodZcy i osoby znajdujqce siq
w sytuacjach kryzysowych o r62nym charakterze.

W zakresie dzialari dziennych w Nadodrzariskim Centrum Wsparcia
l. Zorganizowa no bezplatne, specja istyczne
. konsultacje psychologiczne (L O27 konsultacji dla 651os6b, w tym 96 dzieci);
. poradnictwo prawne (z kt6rego skorzystalo 248 os6b)'
I

:

2.Oferowano inne bezplatne formy wsparcia majqce

na celu wspieranie rodziny

i aktywizowanie Srodowiska lokalnego :
. doradztwo w ramach Punktu Aktywizacji Spolecznej i Zawodowei;
. wsparcie udzielane podczas indywidualnych spotkai z brokerem edukacyjnym;
. warsztaty o charakterze cyklicznYm w5r6d kt6rych znalazNy siq:
- warsztaty w ramach projektu: ,,Aktywizacja i integracja";
- warsztaty kompetencji spolecznych i wychowawczych;
- warsztaty komputerowe, artystyczne i animacji ruchowych w ramach
realizacji program6w PAL w ZTPS;
dla asystent6w rodzin'
warsztaty
o szkolenia o charakterze cyklicznym, w5r6d kt6rych znalazly siq:
- szkolenia dla kandydat6w na rodziny zastqpcze;
- szkolenia dotyczqce komunikacji w rodzinie;
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szkolenia ,,Praca ze sprawcE przemocy";
szkole n ia z za kresu przeciw dziala n ia przemocy.
o inne jednorazowe formy edukacyjne.
. spotkania, maiqce na celu aktywizowanie Srodowiska lokalnego, propagowanie
inicjatyw spolecznych i promowanie cennych pomysl6w, w5r6d nich:
- spotkania Organizator6w SpolecznoSci Lokalnej;
- spotkania Animator6w Lokalnych;
- spotkania integracyjne;
- spotkania partnerskie;
- debaty.
3, Ponadto na terenie Nadodrzaiskiego Centrum Wsparcia:
. kontynuowano spotkania grupy samopomocowej dla os6b uzaleznionych;
. zorganizowano cykliczne spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastqpczych;
o kontynuowano dzialalnoS6 punktu poradnictwa zawodowego na odlegNoS6;
. asystenci rodzin zorganizowali festyn z okazji Dnia Dziecka dla rodzin obiqtych
programem wsparcia;
o odbywaly siq ponadto:
- dy2ury czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego;
- spotkania Zespolu Interdyscyplinarnego;
- spotkania Grup Roboczych i Lider6w ds. przeciwdzialania przemocy;
- konferencje, wizyty studyjne;
- spotkania rodzic6w z dzieimi przy udziale kurator6w;
- dni otwarte Funduszy europejskich;
- spotkania robocze i organizacyjne zespol6w merytorycznych;
- szkolenia i superwizje dla pracownik6w;
- sesje coachingowe dla kadry zarzqdzaj1cej MOPS.

PODSUMOWANIE DZIAHN CENTRUM PRACY SOCJALNEJ

I

RODZINY

w 2015 ROKU.
Dzialania CPSR w 2015 roku ukierunkowane byly na realizacjq zadafi zwiqzanych:
. z podnoszeniem jako6ci pracy pracownik6w socjalnych i asystent6w rodziny,
w tym pracownik6w nowozatrudnionych;

. z udzielaniem wsparcia merytorycznego i emocjonalnego pracownikom socjalnym
i asystentom rodziny;
. z poradnictwem specjalistycznym, konsultacjami i udzielaniem wsparcia
mieszkaicom Wroclawia w tym klientom MOPS i rodzinom przezywajqcymi
trud no6ci;
. z nadzorem i koordynowaniem zadan wykonywanych przez asystent6w rodziny
powolanych na rzecz wspierania rodzin w zakresie wypelniania ich funkcji
opiekufczo - wychowawczych we wsp6lpracy z pracownikami socjalnymi oraz
koordynatorami MOPS;
. z realizaciq Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych ,,dwa plus trzy i jeszcze
wiqcej" oraz 096lnopolskq Kartq Duzej Rodziny;
. ze wsp6lpracq z pracownikami socjalnymi w zakresie realizowanego przez MOPS
projektu systemowego,,Wroclaw Miastem Aktywnych " oraz,, Nadal Aktywni";
. ze wsp6Npracq z pracownikami socjalnymi i instytucjami dzialajqcymi w obszarze
pomocy spoNecznej;
. zwdra2aniem 6rodowiskowej metody w pracy socjalnej;
. z organizacjq i koordynowaniem praktyk w MOPS;
o z orgdnizacjq i koordynowaniem prac spolecznie uzytecznych, we wsp6lpracy
z Powiatowym Urzqdem Pracy;
. z koordynaciq wolontariatu na rzecz os6b i rodzin obiqtych pomocE MOPS;
. z koordynowaniem superwizji zewnqtrznej indywidualnej i grupowej dla
pracownik6w MOPS;
. z
zapewnieniem obslugi organizacyjno-technicznej Zespolowi
Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie'
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Formy szkoleniowe zrealizowane na rzecz pracownik6w socjalnych i asystent6w rodziny
sluzqce podnoszeniu jako6ci warsztatu pracy zrealizowane w roku 2Ol5 przez:

- specjalist6w pracy zespolowej:
TematrsrkOlania

Lp.
1.

2.

3.

4.

,,Diagnoza w pracy socjalnej"

i kontrakt socjalny
w pracy socjalnej"

,,Plan pracy

,,Ocena i ewaluacja w pracy
socialnei"
Sootkanie ewaluacvine oruDowe

Termin

IloSd
os6b

Grupa docelowa

08.04.2015

9

Asystenci rodziny

L7.04.2015

11

Asystenci rodziny

24.O4.2075

11

Asystenci rodziny

29.L0.20t5

11

Pracownicy socialni

IloS{

6rupa doeglolrt'

- konsultant6w psycholog6w
Termin

os6b
1.

2.
3.

4.

5.

6,
7.
B.

Spotkania superwizyjne dla
asystent6w rodziny
,,Praca z dzieckiem z

niepelnosprawnoScia"
,,Etapy rozwoju psychicznego
dzieci w wieku od 0-10 Lat"
,,Rozpoznawanie u dzieci i
mlodzie|y symptom6w
uzaleznienia od substancji
osvchoaktvwnvch"
,,Etapy rozwoju psychicznego
dzieci w wieku 11-18 lat"
,,Rozw6j seksualny dzieci i
mlodzie2v"
,,Jak rozmawiacz dziecmi o
seksie"
,,Praca z rodzicem z
niepelnosprawnoSciq

18.02.2015
17.06.2015
15.o7.2015
19.08.2015

4

Asystenci rodziny

6

10
7

14.10.2015

11

21.10.2015

12

28.10.2015

11

18.11.2015

11

25,11.2015

11

02.12.20t5

9

16.12.2015

10

Asystenci rodziny

intelektualna"
Inne formy wsparcia zwiqzane ze wsparciem specjalistycznym podnoszqcym kompetencje
zawodowe pracownik6w MOPS, zrealizowane przezi
specjalist6w pracy zespolowej :

.
.
o
.
o

- 116 razy;
formie rozm6w indywidualnych - 573

towarzyszenie pracownikom socjalnym podczas pracy w Srodowisku

wsparcie pracownik6w socjalnych

w

rozmowy;
asystowanie nowozatrudnionym pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu
wywiad6w Srodowiskowych - 149 razy;
wprowadzenie zgodnie z procedurE 28 nowych pracownik6w socjalnych oraz 13
asystent6w rodziny;
prz€prowadzenie z pracownikami socjalnymi 3 spotkaf dotycz4cych ewaluacji
wybranych przypadk6w prowadzonej pracy socjalnej;
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.

udzielenie

| 436 konsultacji merytorycznych wedlug

wybranej specjalizacji

pracownikom socjalnym i asystentom rodziny.

Poradnictwo specjalistyczne na rzecz mieszka6c6w Wroclawia i klient6w MOPS
realizowane jest w CPSR min. przez specjalist6w pracy zespolowej, konsultant6w
psycholog6w i pedagog6w, koordynator6w oraz przez specjalist6w i konsultant6w
w punktach aktywizacji spoleczno-zawodowej.
W 2015 roku specjali5ci pracy zespolowej MOPS udzielili lqcznie 4OO porad dla 217
rodzin, z czego 46 odbylo siq w Srodowisku klienta bez udziaNu pracownika;

Uslugi psychaatryczne Swiadczone byly w 363 rodzinach (607 os6b w rodzinie).

t-qcznie zrealizowano 46O wizyt domowych. Wizyty realizowane byly przez 3 lekarzy
psychiatr6w. Dw6ch lekarzy zatrudnionych w ramach umowy z MOPS - 322 wizyty oraz
lekarza zatrudnionego przez Wroclawskie Centrum Zdrowia w ramach ,,Programu
edukacji zdrowotnej oraz motywowania do podjqcia leczenia specjalistycznego os6b
z podejrzeniem zaburzef psychicznych, bedacych pod opiekq terenowego pracownika
socjalnego" - 138 wizyt.

Interwencje

u

os6b zaburzonych psychicznie odbywaly sie gl6wnie

w

obecnoSci

pracownik6w socjalnych, a w razie potrzeby koordynatora CPSR oraz policji, pielqgniarki
Srodowiskowej, pracownik6w strazy miejskiej.

Konsultanci psycholodzy i pedagodzy objqli pracE psychologiczn4 i pedagogicznq
7OS klient6w, bqdqcych czlonkami 675 rodzin. t-qcznie zrealizowali 1 767 porad
specjalistycznych, w tym: w miejscu zamieszkania klienta 656 razy' stacjonarnie
w plac6wkach MOPS 932 razy oraz L79 razy w ramach dy2ur6w dla rodzin na terenie
Zespol6w Terenowej Pracy Socjalnej.
Konsultanci podejmowali tak2e dzialania w interwencjach kryzysowych na rzecz

9 rodzin.
Na rzecz projektu WMA konsultacje psychologiczne przeprowadzono z 25 klientami
MOPS. Konsultanci przeprowadzili 23O konsultacji indywidualnych z pracownikami
socjalnymi, wlqczali siq w prace grup roboczych w zakresie problematyki dotyczqcej
przemocy w rodzinie 487 razy (na rzecz 202 rodzin) oraz uczestniczyli w zespolach
problemowych majqcych na celu pomoc w rozwiEzaniu trudnej sytuacji rodzin 33 razy
(na rzecz 20 rodzin). Spotkania realizowane byNy we wsp6lpracy z pracownikami
socjalnymi, asystentami rodziny i innymi specjalistami MOPS.

Ponadto konsultanci prowadzili w 2015 roku cykliczne warsztaty dla senior6w
usprawniajqce pamiqd w Dziennych Domach Pomocy ,,Pogodna jesiefi" - 17 razy i ,,Na
Cieplej" - 4 razy na rzecz lqcznie 54 os6b.
W ramach wsp6lpracy z Wroclawskim Centrum Rozwoju Spolecznego konsultanci
psycholodzy przeprowadzili warsztat dla B wroclawskich wolontariuszy nt: ,,Radzenie
sobie w kontakcie z trudnym klientem".
W 2015 roku konsultanci przeprowadzili takze warsztaty kompetencji rodzicielskich.
Z zakresu porozumiewania siq bez przemocy i stawiania granic odbyty siq po 2 edycje
szkole6.
Lp.
1

Tytul warsztatu
,,M6w tak aby dziecko
ciq uslyszalo wg Metody
Porozumienia bez

Termin

Ilo56 os6b

Uwagi

9

Szkolenie dwudniowe

04.o2.2015
11.02.2015

Przemocy"
2

,,Gdzie le2a granice:
kiedy i jak je stawia6"

03.03.2015
04.03.2015

10
7

2 edycje

Zapocz4tkowany r6wniez zostaN cykl 10 spotkafi edukacyjnych z kt6rych w 2015 roku
odbyly siq 4 spotkania o nastqpujqcej tematyce:
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Tytut warsztatu
Psychologia rozwojowa dzieci w wieku
0 do 10 roku zvcia
Postawy rodzicielskie i style
rodzicielskie
Stawianie granic, metody wyciqgania
konsekwencii wobec dziecka
Skuteczne komunikowanie siq z
dzieckiem, rola pochwal

tp.
1

2
3

4

Termin

Ilo56 os6b

L7.7t.2075

5

24.7r.2015

5

07.12.20t5

4

08.12.2015

3

Konsuftant socjolog, poslugujecy sie jqzykiem migowym, podjEl dzialania na rzecz
33 os6b z dysfunkcjq narzqdu sluchu (63 osoby w rodzinie), W roku 2015 udzielil og6tem
2O9 porad, podjAl 2 sprawy interwencyjne na rzecz klient6w. Towarzyszyl L25 razy 20
klientom nieslyszqcym w zalatwianiu spraw urzqdowych. Ponadto asystowal pracownikom
socjalnym przy wywiadach Srodowiskowych oraz innych dzialaniach podejmowanych
w rodzinach porozumiewajqcych siq w jqzyku migowym. Wspieral r6wnie2 asystent6w
rodziny w kontakcie z klientami z dysfunkcjq narzqdu sluchu.

Praktyki zawodowe i studenckie.

W kom6rkach organizacyjnych MOPS praktyki zawodowe odbywaNo w 2015 roku
33 student6w i sluchaczy. Praktyki realizowane byNy w Zespolach Terenowej Pracy

Socjalnej, Zespole Koordynacji i Monitoringu Pieczy Zastqpczej, Dziale Adaptacji Os6b
Niepelnosprawnych, Dziale Pomocy Instytucjonalnej, Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny,

Rodzinnych Domach Dziecka, Dziennym Domu Pomocy ,,Pogodna Jesie6",

w Dziennym Domu Pomocy,,Na Cieplej".
z

tp.
1.

2.

szkol i ilo6c student6w przedstawia poniZsza tabela
kierunek
Uczelnia
Pedagogika rodzinna
Dolno6lqska Szkola Wy2sza
Praca socjalna- doradca
Edukacji TWP
socjalny
Ul, Wagonowa 9
Studia Podyplomowe w zakresie
Diagnozy oraz Systemowej
Pracy z Rodzinq
U

niwersytet Wroclawski

Uniwersytet Medyczny
Kolegium Pracownik6w
4.
Sluzb Spolecznych
5. O5rodek Ksztalcenia Lekarzy
3.

6.

Praca socjalna

Ilo56 os6b
3
6

5

7

Resocjalizacja

1

Administracja

1

Wydzial Nauk o Zdrowiu

1

Praca socjalna

5

Medycyna rodzinna

3

Pedagogika

1

Razem

33

Papieski Wydzial

Teologiczny
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Asystent rodziny
Termin ,,asystent" pochodzi od slowa ,,asysta", kt6re jest okreSleniem osoby
towarzyszqcej komu6, wsp6lobecnej, pomagajqcej, bqdqcej w pogotowiu. W roku 2015
MOPS dysponowat 15 etatami dla asystent6w rodziny.
Do gl5wnych zadafi asystenta rodziny nale2y:
. opracowanie i realizacja planu pracy z rodzinq;
o prowddzenie dokumentacji dotyczqcej pracy z rodzinq;

. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji zyciowej i w zdobywaniu
umiejqtno6ci prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiEzywaniu problem6w socjalnych,
psycho log czny ch, wychowaw czy ch ;
o motywowanie czlonk6w rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
o prowddzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic6w i dzieci;
. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny (okresowa ocena nastqpuje po
6 miesiqcach pracy z rodzinq. Harmonogram planowanych ocen dla
poszczeg6lnych rodzin znajduje siq w dokumentacji asystenta);
o monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakofczeniu pracy z rodzinq1
. sporzEdzanie na wniosek sqdu opinii o rodzinie i jej czlonkach;
o wsp6lpraca z podmiotami dzialajqcymi na rzecz rodziny;
r podejmowanie dzialan interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagro2enia
i

bezpieczeristwa dzieci i rodziny.
Asystent rodziny, realizujqc swoje zadania, odpowiedzialny byl za koordynowanie dziala{
zmierzajqcych do poprawy sytuacji rodziny.
W roku 2015 asystenci rodziny wsp6lpracowali lqcznie z t67 rodzinami. Srednio
asystent rodziny wsp6lpracowal z ponad 11 rodzinami, z tego:
. do 3 miesiqcy z 34 rodzinami,
o powlzej 3 do 12 miesiqcy z 67 rodzinami,
. powy2ej 1 roku z 2I rodzinami.
W roku 2015 asystent rodziny zakonczyl wsp6lpracq 245 rodzinami, w tym:
. ze wzglqdu na osiqgniqte cele z 18 rodzinami,
o ze, wzglqdu na zaprzestanie wsp6lpracy przez rodzinq z 16 rodzinami,
. ze wzglqdu na brak efekt6w z 6 rodzinami,
. ze wzglqdu na zmianq metody pracy z I rodzinq'

Asystenci rodziny podjqli siq r6wnie2 zorganizowania i przeprowadzenia w roku 2015
cyklicznych warsztat6w dla rodzic6w ,,Baiu, baju przy ezaiu", kt6rych celem byla
realizacja zadan wynikajqcych z zalo2eh pracy asystenta rodziny, dotyczqcych
podniesienia umiejqtno6ci interpersonalnych (nawiqzywania i podtrzymywania relacji,
zachowaf asertywnych, umiejqtnego sluchania i wypowiadania siq, rozwijania empatii)
mNodych mam. ruaukq wla6ciwych zachowaf spolecznych w czasie spotkai
integracyjnych, zabaw oraz wsp6lnego sporzqdzania posilk6w. Poprawq relacji
rodzinnyCh, aktywizacjq spoleczno - zawodowq, wymianq do5wiadczeri zyciowych oraz
mo2f iwo56 nauczenia siq przez uczestniczki warsztat6w sporz4dzania posilk6w.
W warsztatach uczestniczylo 9 mam wraz z dzie6mi, Uczestniczki warsztat6w
zaanga2owaly siq r6wniez w final akcji Dni Kromki Chleba organizowanej przez Caritas
Archidiecezji Wroclawskiej w dniu 19 wrze6nia 2015 roku. W zwiEzku z tym wydarzeniem
31 sierpnii 2015 odbyty siq warsztaty artystyczne dla najmlodszych, kt6rzy wraz
z rodzicami i asystentami przygotowali prace plastyczne o tematyce zywno6ciowej.
W przeddzieri akcji mamy wsp6lnie z asystentami rodziny upiekly chleb.
ponadto asystenci prowadzili warsztaty Swiqteczne dla rodzin zar6wno przed Swiqtami
Wielkanocnymi jak i Bozego Narodzenia. Celem warsztat6w bylo m.in. wzmocnienie wiqzi
emocjonalnych w grupie i gronie rodzinnym poprzez wykorzystanie posiadanych
sprawno(ci i umiejetno6ci. Zalo2onym efektem bylo takze wywolanie radoSci
z powodu zbli2ajqcych siq 5wiqt, uczestnictwa bliskich os6b we wsp6lnej zabawie.
Asystenci rodziny przy czynnym wsp6ludziale rodzin zorganizowali 27.06.2OL5 roku
festyn rodzinny na terenie Nadodrzafskiego Centrum Wsparcia.
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Punkty aktywizacji spoleczno-zawodowej (PASZ)
Dzialania PASZ kierowane byly do os6b nieaktywnych spolecznie

i zawodowo, os6b
pozostajqcych bez zatru d n ien ia, zagro2onych wykl ucze n ie m spolecznym.
Oferta PASZ, to przede wszystkim szeroko rozumiana aktywizacja spoleczno -zawodowa,
edukacja i wsparcie.
Poradnictwa udzielono 592 osobom (1 205 os6b w rodzinach). W tej liczbie bylo 31O
kobiet (761 os6b w rodzinie), 243 osoby braly udzial w projekcie systemowym ,,Wroclaw
Miastem Aktywnych" - w tym 160 kobiet.
W og6lnej liczbie (592) klient6w PASZ odnotowano 53 osoby z rodzin wielodzietnych
(259 os6b w rodzinie), 34 osoby po pobycie w zakladach karnych (52 osoby w rodzinie),
8 os6b narodowo6ci romskiej (22 osoby w rodzinie) oraz 158 klient6w posiadajqcych
orzeczenie o niepelnosprawno6ci (245 os6b w rodzinie).
Prace spolecznie u2yteczne
Program prac spolecznie u2ytecznych, realizowany od 2006 roku, skupia siQ na
wspieraniu dzialan sluzqcych reintegracji zawodowej os6b bezrobotnych bez prawa do
zasilku, korzystajqcych z pomocy spoNecznej. Celem tych prac jest przede wszystkim
przygotowanie os6b wykluczonych do pelnienia 16l zawodowych oraz do pelnego
uczestnictwa w zyciu spolecznym, gospodarczymt politycznym, a udzial w programie ma
slu|yc zwiqkszaniu zdolno6ci do zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Prace spolecznie
u2yteczne, w maksymalnym wymiarze 10 godzin tygodniowo, organizowane sE
w jednostkach organizacyjnych pomocy spolecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujqcych siq pomocE charytatywnq lub na rzecz spoleczno6ci lokalnej.
W ramach prac spolecznie uzytecznych wykonywane sa r62ne rodzaje prac miqdzy
innymi: prace administracyjno - biurowe, porzqdkowe, gospodarcze, opiekufcze.
Miejsca pracy w ramach PSU organizowane sE w:
a) jednostkach organizacyjnych pomocy spolecznej (np. o5rodki pomocy spolecznej,
domy pomocy spolecznej, plac6wki opiekuiczo-wychowawcze, o5rodki wsparcia,
o6rodki interwencji kryzysowej),
b) organizacjach pozarzqdowych statutowo zajmujEcych siq pomocq charytatywnq lub
na rzecz spolecznoSci lokalnej , organizacjach pozarzqdowych realizujEcych zadania
pomocy spolecznej na zlecenie lub w ramach dzialah statutowych,
c) instytucjach dzialajqcych na rzecz spoleczno6ci lokalnej (np. szkoly, domy kultury,
biblioteki, przedszkola, 2tobki).
Projekt Prac Spolecznie Uzytecznych w 2015 roku realizowany byl w okresie IV-XII.
Pozyskano - 2O7 miejsc pracy w 5O instytucjach pozytku publicznego.
Do projektu pracownicy socjalni i specjali6ci Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny zglosili
L79 os6b, w tym B0 kobiet.
W ramach prac spolecznie u2ytecznych skierowano do pracy 178 os6b (w tym B0
kobiet), z czego 148 os6b (w tym B0 kobiet) podjqlo prace spolecznie u2yteczne.
W wyniku podjetych dzialai na rzecz bezrobotnych klient6w MOPS we Wroclawiu (praca
socjalna, aktywizacja zawodowa poprzez PSU) zatrudnienie na otwartym rynku pracy
uzyskalo 9 os6b (w tym 6 kobiet).

Wsp6lpraca z Centrum Integracji Spolecznej
Miejski O(rodek Pomocy Spolecznej w roku 2015 wsp6lpracowal z Centrum Integracji
Spolecznej (CIS) na rzecz zagro2onych wykluczeniem spolecznym mieszkafc6w
Wroclawia. Pracownicy socjalni MOPS na podstawie przeprowadzonych wywiad6w
Srodowiskowych skierowali lqcznie 168 os6b do uczestnictwa w CIS w ramach realizacji
projekt6w ,,Centrum aktywnych" oraz do szkolei poza projektowych zgodnie z ustawq
o zatrudnieniu socjalnym. Centrum Integracji Spolecznej podpisalo Indywidualne
Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) ze 1O7 osobami. W trakcie realizacji zajqd
rozwiqzano IPZS z 4 osobami.
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Zesp6t Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie,
Zespol Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje na

podstawie uchwaly Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 4 listopada 20tO roku
Nr LVI/1715/!O w sprawie okre6lenia trybu i sposobu powolywania i odwolywania
czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego ds. PrzeciwdziaNania Przemocy w Rodzinie oraz
szczeg6Nowych warunk6w jego fu nkcjonowania.

Na podstawieZarzqdzenia nr BB7/LI Prezydenta Wroclawia z dnia 1 kwietnia 2011 roku
w sprawie powolania Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie Prezydent Wroclawia w sklad Zespolu Interdyscyplinarnego powolal
l9 os6b, przedstawicieli: Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej, Sqdu, Pogotowia
Ratunkowego we Wroclawiu, Prokuratury, Policji, Urzqdu Miejskiego Wroclawia, Komisji
Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych, organizacji pozarzqdowych. Centrum Pracy
Socjalnej i Rodziny zapewnia obslugq organizacyjnq - techniczno Zespolu
Interdyscypl i na rneg o.
W 2015 roku odbylo siq 7 posiedzei Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie. Liczba czynnych procedur wynosila t 583' liczba os6b w rodzinach
to 4 574 os6b, z czego L 781. kobiet, 1 615 mq2czyzn oraz 1 I7A dzieci.
W okresie sprawozdawczym do Zespolu wplynqlo 1 036 niebieskich kart, powolano 92O
grup roboczych, odbylo siq 5 78O posiedzefi grup roboczych, zamkniqto 72O procedur
niebieska karta, z czego ze wzglqdu na ustanie przemocy w rodzinie 648, ze wzglqdu na
brak zasadno5ci podejmowania dziaNari 72. Monitorowano 1 594 Srodowiska dotkniqte
problemem przemocy w rodzinie.
Os6b stosujqcych przemoc bylo 1 448 z czego 19O kobiet, 1 253 mqlczyzn, 5 dzieci.
Os6b doznajqcych przemoc byto 1955 w tym 1 315 kobiet, 483 dzieci i t57 mq2czyzn.

W 2015 roku w dniach od 25 listopada 2015 roku do 1O grudnia 2O15 roku Zesp6l
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie przeprowadzil pierwszq
wroclawskq kampaniq przeciwko przemocy ,,Biala wst12ka". Adresatami kampanii
byli Swiadliowie przemocy. Celem kampanii bylo podniesienie Swiadomo6ci spolecznej
w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie, ale tak2e nawiqzanie dialogu i poprawa
wsp6Npracy pomiqdzy instytucjami i organizacjami dzialajqcymi w obszarze
przeciwdziaNania przemocy w rodzinie. W ramach kampanii odbyly siq nastqpujqce
wydarzenia:
1. Konferencja inauguracyjna - 25 listopada 2015,
2. Eventy ,,Bialej wstqzki" na wroclawskim Rynku - 26 listopada 2015, 30 listopada
2Ot5, B grudnia 2015;
3. Debaty filmowe dotyczqce przeciwdzialania przemocy w rodzinie:
- 27 listopada 2015 - temat: ,,Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie we
WrocNawiu";

- 2 grudnia

4.

2015 - temat: ,,Przeciwdzialanie przemocy ze wzglqdu na ple6";
giudnia
-9
2015 - temat: ,,Przeciwdzialanie przemocy wobec dzieci";
10 grudnia 2015 - umieszczanie tabliczek z haslami przeciwko przemocy wobec
dzieti na dw6ch wroclawskich placach zabaw: przy ul. Krasiiskiego oraz w Parku
Staszica.

MOPS, CIS, Policja, Fundacja Non Licet, Swietlica
Srodowiskowa ,,Zr6delko, Zarzqd Zieleni Miejskiej,- Miasto Wroclaw, WKS Slqsk Wroclaw
Handball Team, WKS 6lqsk Wroclaw S.A., Uniwersytet Wroclawski Kolo Naukowe Praw
CzNowieka. Inicjatywa prieprowadzenia kampanii ,,BiaNa wstq2ka" nale2y do lider6w ds'

partnerami kampanii

bylil

przemocy.

Metoda Srodowiskowa
Centrum Pracy Socjalnej

w 2015 roku wlqczalo siq r6wniez w dzialania
dotycz4ce wdrazania metody Srodowiskowej. CPSR bylo odpowiedzialne
oraz

i

Rodziny

za podsumowanie dziataf rocznych wszystkich Zespol6w Terenowej Pracy Socjalnej
Zespolu ds. Os6b Bezdomnych i Uchod2c6w.

3B

W 2015 roku we wszystkich Zespolach Terenowej Pracy Socjalnej realizowana byNa, przez
pracownik6w socjalnych, Srodowiskowa metoda pracy socjalnej. Metoda ta polega na
organizowaniu spoleczno5ci lokalnej, a takze na wsp6lpracy pomiqdzy instytucjami
publicznymi, organizacjami pozarzqdowymi i mieszkaricami celem poprawy warunk6w
zycia mieszkaric6w. Metoda Srodowiskowa to swojego rodzaju interwencja, realizowana
w postaci pracy spolecznej lub kulturalnej z wyra2nym podkre6leniem, 2e ukierunkowana
jest na calq spoleczno56 lokalnq: dzielnicq, osiedle, ulicq, a nie tylko na jednostkq.
Wspomniana interwencja opiera siq w duzej mierze na wykorzystaniu spolecznego
systemu powiqzaf grup i jednostek. Jednym z wielu cel6w przy6wiecajqcej wroclawskiej
strategii polityki spolecznej jest,,tworzenie (przy aktywnym udziale spoleczno6ci lokalnej)
warunk6w i przeslanek sluzqcych do zaspokajania potrzeb zbiorowych i indywidualnych
mieszkafc6w oraz rodzin, w tym warunk6w rozwojowych dla wszystkich grup wiekowych
fokaf nej spoleczno6ci"l. Jest to bardzo wa2ny zapis realizowany przez Zespoly Terenowej
Pracy Socjalnej w Miejskim O5rodku Pomocy Spolecznej przy wykorzystaniu metody
Srodowiskowej.
Miejski O5rodek Pomocy Spolecznej jest instytucjq, kt6rej przypada gl6wna rola
w koordynacji rozwiEzywania problem6w spolecznych we wsp6ldzialaniu z innymi
instytucjami oraz organizacjami pozarz4dowymi wchodzEcymi w te obszary problemowe.
Coraz czq6ciej celem Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej we Wroclawiu jest nie tylko
pomoc dora2na, ale integracja ze spoleczefistwem i aktywizowanie klient6w, W pracy
z rodzinq i osobq stosowane sq instrumenty aktywnej integracji: praca socjalna, kontrakt
socjalny. Wdrazany jest instrument asystenta rodziny, co wyrainie wskazuje
na zmianq mo2liwo5ci pracy z klientem, a tak2e w oczekiwanych efektach tej pracy.
Zasadniczym celem metody Srodowiskowej jest mobilizacja mieszka6c6w, ksztaNtowanie
postaw obywatelskich zapewniajqcych rozw6j spoNeczno6ci.
Pracownicy socjalni realizujqc Srodowiskowq metodq pracy socjalnej dqzyli do tego, aby
w spoleczno6ciach uruchomily siq procesy rozwojowe lub, aby ulegly wzmocnieniu, dziqki
czemu mozliwa stanie siq, poprawa, jako6ci 2ycia czlonk6w danej spoleczno6ci. Metoda
Srodowiskowa adresowana jest do spoleczno5ci slabych, zmarginalizowanych, kt6rych
czNonkowie nara2eni sa na wykluczenie spoleczne.
Wszelkie dzialania wynikajqce z realizacji metody 5rodowiskowej oparte byly na mapach
zasob6w i potrzeb, a takze na wiedzy i doSwiadczeniu pracownik6w socjalnych. Dziqki
posiadanym mapom zasob6w i potrzeb pracownicy mogli precyzyjniej okre6li6 cele,
dziqki, kt6rym nastqpi rozw6j i aktywizacja danej spoleczno5ci, a tak2e przeksztalcone
zostanq niekt6re struktury i elementy oraz postawy'
Nalezy podkre5li6, ze zgodnie z podstawowq zasadq metody Srodowiskowej pracownicy
socjalni nie podejmowali dzialai dla spoleczno6ci, ale przez spoleczno66 i wsp6lnie z niq,
majqc na celu tworzenie wsp6lnoty przez przeNamanie poczucia izolacji i osamotnienia,
budowanie wiqzi emocjonalnych i poczucia bezpieczeristwa w5r6d czlonk6w spoleczno6ci.
W 2015 roku w dzialania Srodowiskowe realizowane w Miejskim O6rodku Pomocy
Spolecznej zaanga2owanych bylo 237 pracownik6w w tym 10 zastqpc6w kierownik6w
ZespoN6w Terenowej Pracy Socjalnej oraz Zespolu ds. Os6b Bezdomnych i Uchod2c6w.
SpoSr6d najczqstszych dzialan Srodowiskowych realizowanych w 2015 r. nalezy
wymieni6: organizacjq lub udzial w spotkaniach (edukacyjnych, informacyjnych,
partnerskich), warsztaty oraz organizacjq, bqd2 udzial w imprezach okoliczno5ciowych
i festynach. Ponizej na wykresie przedstawiony zostal wykaz najczq6ciej wystqpujqcych
dziaNan.

t

Wroclawia w sprawie przyjqcia strategii
rozwi4zywania problem6w spolecznych we Wroclawiu na lata 2006-2016
Uchwala

nr L1V/3258/O6 Rady Miejskiej

wyjScie {edukacyjng rekreacyjne,

integracyjne, itp..)
warsztaty
spotkanie (edukacyjne, informacyjne,
partnerskie, itp..)
impreza okolicznoSciowa

festyn

dyiur informacyjny

60 80 100
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Wykres poni2ej przedstawia zestawienie liczbowe dzialai Srodowiskowych
z podzialern na poszczeg6lne Zespoly. WSr6d jednostek, w kt6rych podejmowane byly
najf iczniej dziatania Srodowiskowe

wymienii nale2y ZTPS L, ZTPS 3 i ZTPS 7.

do-t-o.$-.t-t--"-t--"t---"-t-t"t--{,-tC-r"-'
W dalszym ciqgu w MOPS wdra2any jest model OSL - Organizowania SpolecznoSci
Lokalnej w oparciu o realizacjq dzialafi Srodowiskowych oraz Program6w Aktywno5ci
Lokalnej (budowanie sp6jnoSci spolecznej, funkcje integracji i aktywizacji spolecznej,

oddzialywanie na Srodowisko lokalne w celu poprawy, jako6cijego funkcjonowania).
Organizowanie Spoteczno6ci Lokalnej, to proces kt6rego celem jest pobudzanie
i wspieranie mieszkafc6w, instytucji oraz pomoc w rozwiqzywaniu problem6w
spolecznych dotyczqcych danej spoleczno5ci. OSL opiera siq na zalo2eniach, 2e efektywne
wspomaganie oraz pelna integracja ze spoleczefistwem, os6b i rodzin, szczeg6lnie ze
Srodowisk i obszar6w marginalizowanych, nie jest mo2liwa bez odpowiedniego
przetwarzania 5rodowiska, w kt6rym 2yjq. Tylko aktywne i prq2ne spoleczno6ci stwarzajq
szanse na samorealizacjq dla os6b i grup w nim funkcjonujAcych. Podejmowane
w ramach OSL dzialania maj4 na celu wyr6wnywanie szans przez wspieranie w rozwoju
tych os6b, rodzin, Srodowisk i grup, kt6re znajdujq siq w najtrudniejszym polo2eniu oraz
przywr6ceniu im poczucia podmiotowo5ci i poczucia wplywu na wlasne 2ycie.

Nalezy pamiqtai, 2e dla podtrzymania osiqgniqtych rezultat6w, konieczne jest
prowadzenie planowej, kompleksowej i dlugofalowej pracy Srodowiskowej
ukierunkowanej na samopomoc i samoorganizacjq marginalizowanych spoleczno6ci.
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Ponizej zamieszczony wykres przedstawia informacje o poszczeg6lnych najwa2niejszych
rolach organizator6w spolecznoSci lokalnej, pracujqc w oparciu o metodq Srodowiskowq'
Z umieszczonych tam danych wynika, 2e najczq6ciej wsp6lorganizowali i wsp6lprowadzili

wydarzenia (przy czym warto zauwa2yi,
wsp6lorganizatorem czy wsp6lprowadzqcym

2e najczq6ciej kolejnym zar6wno
byt tak2e OSL), a tak2e byli

przedstawicielami instytucji i wspierali innych w danej inicjatywie.
prowadzenie
pozyskiwanie
sponsor6w

inicjowanie

wspdlorganizowanie

W 2015 r. Miejski O6rodek

Pomocy Spolecznej kontynuowal realizacjq projektu
systemowego ,,Wroclaw Miastem Aktywnych". W ramach tego projektu realizowano,
dalszy ci4g edycji z 2OL4r., L2 Program6w Aktywno6ci Lokalnej dla lqcznie 212
beneficjent6w. Podobnie jak w poprzednich latach programy te proponowaly szeroki
wachfarz instrument6w aktywizacji spolecznej, edukacyjnej oraz szereg dzialaf
Srodowiskowych, dziqki kt5rym uczestnicy PAL mogli uzyska6 wieloplaszczyznowe pomoc
i wsparcie.
Dwa zespoty, spo6r6d 11, kt6re realizujq PAL posiada, od 2010 r., Certyfikat CAL, kt6ry
zostal przyznany na piei lat. Certyfikat przyznany zostal za rozw5j metody
Srodowiskowej oraz realizacjq zadafr na wysokim poziomie.
Reasumuj4c nale2y podkre6li6, ze dziqki wykorzystaniu metody Srodowiskowej zostaly
zainicjowane procesy dotyczqce zmian spoleczno6ci ich naprawy i ulepszania.
W procesach tych bezpoSredno anga2owani byli mieszkaicy danej spoleczno6ci. Rola
pracownik6w Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej w procesie zmian polegata na
budowaniu relacji pomiqdzy konkretnymi mieszkafcami, a grupami i instytucjami,
a tak2e na edukowaniu poprzez animowanie r62nych wydarzefi.

Pracownicy realizuj4cy metodq Srodowiskowj pracy socjalnej podejmowali liczne
dzialania, dziqki kt6rym nastqpilo efektywne wspomaganie oraz integracja ze
spoleczeistwem os6b i rodzin, szczeg6lnie ze Srodowisk marginalizowanych. Wszystkie
podejmowane dzialania mialy na celu wyr6wnywanie szans przez wspieranie w rozwoju
tych os6b, rodzin, Srodowisk i grup, kt6re znajdujA sie w najtrudniejszym polozeniu oraz
przywr6ceniu najslabszym poczucia podmiotowo6ci i wplywu na wlasne 2ycie
i funkcjonowanie Srodowiska w kt6rym zyj4.

4l

Aktywizacja spoleczno6ci lokalnych to dziaNanie majqce na celu rozw6j tych spolecznodci
pod wzglqdem gospodarczym, kulturowym a szczegolnie spolecznym. Aktywizacja ta
opiera siQ na sieci powiqza6, na kontaktach, ale przede wszystkim na wsp6lnym
dzialaniu, Jest to forma mobilizowania ludzi do zaradno6ci, a tak2e do wyzwalania
i wzmacniania potencjalu rozwojowego,

Nalezy pamiqta6, 2e dla podtrzymania osiqgniqtych rezultat6w, konieczne jest
prowadzenie planowej, kompleksowej i dlugofalowej pracy Srodowiskowej
ukierunkowanej na samopomoc i samoorganizacjq marginalizowanych spoleczno6ci.

w roku 2015 pracownicy socjalni prowadzili 3 Punkty Informacyjne i 1 Punkt
Informacyjno - Konsultacyjny na rzecz mieszkaic6w Wroclawia. Punkty najczq6ciej
Ponadto

usytuowane byty przy radach osiedlowych, sp6ldzielniach mieszkaniowych czy parafiach,
t-qcznie z uslug Punkt6w skorzystalo 375 os6b. Pracownicy socjalni udzielili w roku 2015 235 porad z zakresu min.: poradnictwa socjalnego, mo2liwo6ci uzyskania r6znych form
pomocy (w tym w instytucjach Swiadczqcych szeroko rozumiane wsparcie na terenie
WrocNawia)."

REALIZACJA PROGRAMU POMOCY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH ..DWA
PLUS TruZY I JES,ZCZE WTECEJ" W 2015 R.
Program realizowany jest na podstawie uchwaly Nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej
Wroclawia z dnia 17 marca 2005 r. z po2n. zm. w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin
Wielodzietnych ,,dwa plus trzy i jeszcze wiqcej".
W 2015 roku do Programu przystqpilo 667 nowych rodzin.
Od wrze5nia 2005 roku (od poczqtku realizacji Programu) do kofca 2015 roku deklaracjq
uczestnictwa w Programie wypelniNo 5 525 rodzin, z tego 622 rodziny przestaly spelnia6
kryteria (dzieci ukofczyly 24 lata lub rodzina wyprowadzila siq z Wroclawia), ostatecznie
na dziei 31 grudnia 2015 roku liczba rodzin uczestniczqcych w Programie wyniosla
4 9O3 (10 361 - liczba rodzic6w/opiekun6w; 18 210 - liczba dzieci w rodzinach - lqcznie
28 57 1 uczestnik6w Programu).
Wazno66 Karty Rodzina Plus, w 2075
ewaluacyjnq.

r., przedlu2yly L 872 rodziny, wypelniajqc ankietq

W 2015 roku zostaly wdro2one i zrealizowane wszystkie formy wsparcia
i pomocy zawarte w ofercie Programu, w tym:
o porT'roc finansowa dla rodzin spelniajqcych kryteria dochodowe zgodne
.
o
.
.
.
.

z ustawq o pomocy spolecznej na: 2ywno6i, odzie2, obuwie, wyposazenie do szkoly,
wypoczynek letni i zimowy, oplaty mieszkaniowe i inne;
bezplatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, socjalne
i dla os6b bezrobotnych;
warsztaty edukacyjne dla rodzic6w;
zorganizowano grupy uczestnik6w na: Mikolajki, warsztaty ,,po6piewaj mi mamo,
po6piewaj mi tato", warsztaty muzyczne z Jose Torresem, przejazd zabytkowym
tramwajem, baseny szkolne;
bezpNatne przejazdy dla rodzic6w i dzieci Srodkami komunikacji miejskiej na
wszystkich liniach w soboty, niedziele i Swiqta;
bezplatne przejazdy 2 kl. pociqg6w osobowych Kolei Dolno6lqskich i Przewoz6w
Regionalnych w soboty, niedziele i Swiqta w granicach miasta Wroclawia;
wstQp do ZOO w specjalnej cenie dla calej rodziny, niezale2nie od ilodci dzieci,
w kazdy dzieh tygodnia;
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.

bezpNatne warsztaty teatralno - plastyczne dla dzieci i mlodziezy organizowane przez
Wroclawskie Centrum Tw6rczo5ci Dziecka oraz warsztaty ceramiki, malarstwa
i grafiki organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mlodziezy Wroclawska

Galeria Mlodych;

. ulgowe bilety wstqpu na kqpieliska Morskie Oko, Klokoczyce i Glinianki, codziennie
przez caly sezon;
. bezplatny wstqp na baseny udostqpniane przez wybrane szkoly podstawowe;
. ulgowe bilety na rejsy po Odrze parostatkami Wiktoria i Nereida;
. ulgowe bilety wstqpu w dni robocze na Opatowickq Wyspq Przygody;
. ulgowe bilety wstqpu na lodowisko przy Stadionie Wroclaw w sobotq
i

.
o
.
.
.
.
.
o
.
o
.

niedzielq w godzinach 9,00 do 11.00 zaproponowane przez Wroclawskie Centrum
Treningowe Spartan;
bezplatny wstqp na Wiezq Widokowq w Bazylice Mniejszej p.w. 5w. Elzbiety;
bezplatny wstqp do Centrum Poznawczego dla 4 os6b w rodzinie, dla pozostalych
os6b wstqp w cenie biletu ulgowego;
wstQp w cenie Biletu Rodzinnego do Humanitarium bez konieczno6ci doplat za wstqp
dzieci;
wstQp w cenie Biletu Rodzinnego do Wroclawskiego Parku Wodnego bez koniecznoSci
doplat za wstqp dzieci;
ulgowe bilety do teatr6w: Wsp6lczesnego, Polskiego, Lalek oraz Centrum Sztuki
Impart, Teatru Muzycznego Capitol, Opery WrocNawskiej;
bezplatny wstqp do oddzial6w Muzeum Miejskiego Wroclawia i Muzeum Architektury
oraz na wystawy w galeriach;
bezplatne badania i rehabilitacja wad postawy dla dzieci i mlodzie2y do 19 roku zycia
w Centrach Korekcji Wad Postawy;
preferencje przy rozpatrywaniu wniosk6w na turnusy rehabilitacyjne dla os6b
z Rodzin Plus posiadajqcych orzeczenie o niepelnosprawno5ci;
bezplatne szczepienia przeciw pneumokokom i grypie, (ograniczona ilo56, akcja
realizowana w wyznaczonej plac6wce w okresie jesienno-zimowym);
porTroc dzieciom w nauce Swiadczonq przez wolontariuszy;

zorganizowanie dla 500 dzieci z Rodzin Plus imprezy mikolajkowej
Audytoryjnej przy Centrum Kongresowym we Wroclawiu, ul. Wystawowa 1.

w

Sali

W 2015 roku podpisano 16 porozumiei z prywatnymi oferentami, ktorzy zapewniajq dla
Rodzin Plus ulgi na zakup swoich produkt6w i uslug.
Oferta komercyjna dla Rodzin Plus objqla:

o zni2ki na uslugi rehabilitacyjne realizowane w O6rodkach Profilaktyki
i Rehabilitacji Creator;
o zni2ki na grQ w krqgle i na uslugi gastronomiczne w Klubie Creator-Strefie Spotkafi;
o zni2ki na usNugi w Poradniach Ginekologicznych i Poloznictwa oraz w Poradniach
Specjalistycznych nale2qcych do firmy Mediconcept Sp. z o. o.;
o zni2ki na semestralne kursy grupowe iqzyka angielskiego, niemieckiego
.
.
.
.
c
c
.

i hiszpariskiego w szkole jqzykowej Global Language Academy oraz na korepetycje
jqzykowe dla dzieci w siedzibie szkoNy;
zni2ki w o6rodkach wypoczynkowych: ,,Malinowe Wzg6rza" w G6rkach Wielkich
(Beskidy) i ,,Rajski Dom" w Kudowie Zdroji
zni2ki oferowane przez Firmq piTERN wykonawcq i dystrybutora system6w
fotowoltaicznych i kolektor6w slonecznych ;
zni2ki oferowane przez firmq Pulchra producenta rqcznie robionej bizuterii;
zni2ki oferowane przez firmq Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Pojazdowe na
naprawy samochod6w osobowych i dostawczych wraz z ulgami na zakup czq5ci
zamiennych;
zni2ki w Ksiqgarni DODO;
zni2ki na zakupy w sklepie internetowym sportowysklep.com;
znilki na porady prawne w firmie AM-Group Prawo dla Kazdego;
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.
.
.

Biuro Rachunkowe AS proponuje bezplatnq pomoc przy zakladaniu dzialalnoSci
gospodarczej i uslugq ksiqgowq pruez pierwszy miesiqc bezplatnie;
Akademia Technik Fryzjerskich Sp. z o. o. proponuje bezplatne strzy2enie
z modelowaniem oraz zni2ki na koloryzacjq i pielqgnacjq wlos6w;
zni2ki w Hipermarkecie Leclerc na zabawki, wyroby papiernicze i szkolne, produkty
kosmetyczne dla dzieci, artykuly spoZywcze dla niemowlqt, odzie2 dzieciqcq
i niemowlqcq;
zni2ki proponowane przez firmq JotBe - komputer Serwis na akcesoria dla dzieci,
nosidelka e rgonom czne, przy czepki rowe rowe ;
zni2ki w Delikatesach Familijnych przy ul. Gajowej i Chojnowskiej, w ka|dy wtorek;
zni2ki na uslugi hotelowo-gastronomiczne w Pensjonacie Nowy Gieralt6w u Wanata;
zni2ki w oplacie za zaiqcia proponowane w 10 sekcjach przez Klub Sportowy
Taekwon-do Samuraj;
zni2ki na ubezpieczenia maiqtkowe i komunikacyjne oferowane prze firmq
i

su peru bezpieczen ia. pl ;

zni2ki na okulary i inne akcesoria oferowane przez Firmq Optymal;
zni2ki oferowane przez Wroclawskq Ksiqgarnie Archidiecezjalnq;
zni2ki na uslugi fizjoterapeutyczne oferowane pzez firmq ReTuR Rehabilitacja
Dzieciqca;
zni2ki na zaopatrzenie ortopedyczne dla dzieci oferowane przez Specjalistycznq Firmq
Ortopedycznq Med-Orth ;
zniZki na zaiqcia pozalekcyjne oferowane prze firmq MultiEdukacja.

Od 1 stycznia 2015 r, rzqdowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Duzej Rodziny.
realizowany jest w oparciu o Ustawq o Karcie Duzej Rodziny z dnia 5 grudnia 2O74 r.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wniosek o wydanie Karty
Duzej Rodziny zlo2yty | 444 rodziny wielodzietne. W 2015 roku wydano 8 275 kart dla

I 689 rodzin.
Od 16 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku wydano 13 351 Kart dla 2 6A9
rodzin, w tym 4 929 Kart dla rodzic6w/opiekun6w i B 422 Karty dla dzieci.
wyprATA DoDATK6W

MTESZKANTOWYCH, SWrnOCZef RODZTNNYCH
ORAZ SWTEOCZEN Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Dzial Swiadczeri majqcy swojq siedzibq przy ul. Hubskiej 30/32 zajmuje siq wyplatq:

r
.
.
.
o
.

dodatk6w mieszkaniowych i energetycznych,
Swiadczeri rodzinnych,
zasilk6w dla opiekun6w,
Swiadczeri z funduszu alimentacyjnego,
pomoc! o charakterze socjalnym dla uczni6w,
Swiadczefi rekompensuiqcych utracone wynagrodzenia osobom odbywaiqcym
6wiczenia wojskowe a takze pokrywaniem biezqcych nalezno6ci zwiqzanych
z zamieszkiwaniem w lokalu 2olnierzom uznanym za posiadajqcych na wylqcznym
utrzymaniu czlonk6w rodziny lub uznanym za samotnych, w okresie odbywania
przez nich czynnej sluzby wojskowej.

Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe w 2015 roku przyznawane i wyplacane byly na podstawie ustawy
z dnia 2l czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
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Dodatki mieszkaniowe

- dane liczbowe za lata 2O11 - 2Ol5

Wyszczeg6lnienie

2011

2012

2013

2o]l{

20i15

Kwota wypNaconych
dodatk6w - og6lem

10 178 385

11 300 000

12 900 000

L2 639 997

71 146 002

LO O42

9 935

10 111

9 807

B846

48 935

49 830

5t

208,00

226,77

248,92

249,80

247,16

5 000

5 549

5 7r9

5 359

4 845

w fzll

.Liezba wydanych

,:i*dctzii

,.Sfd.nia warto6i
::wyptaconego
l:dlo 6tku,w lztl

824

50 600

45096

'r$uma.r?irna,

,ligzba "" '
l:edeFd.i*-w
'

66-g$AfCh
:krzystatgqlfeh z
,

dcdatku,,

'

miesekanbwego
Dodatki energetyczne
Dodatki energetyczne w 2015 roku przyznawane i wyplacane byly na podstawie ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. i.Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze
zmianami) oraz uchwaly nr XXII/1906/04 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 22 kwietnia
2OO4 r. w sprawie upowaznienia dyrektora MOPS do zalatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej nie nalezqcych do zadaf z zakresu pomocy spolecznej,
zmienionej uchwalq nr XXXV/2335/05 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia L7 marca 2015 r.
oraz uchwalqnr Ll1258/13 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 28 listopada 2013 r.
Dodatki energetyczne - dane liczbowe
W,y$z€zcg6lnienie

K*ota *yplaconych dodatk6w - og6tem
Liczba,: wyda

nych decyzji

Ib6e wyplEcsniih,rrdod,atk6w
Srednia warto# wyplaconego dodatku
Surna ryc;nar I iczbdrr,gospodarstw domowych
rrenerg etycznego
,kargystajqEych z,dodatku

20t4

2{}15

143 532 zl

179 4O8 zl

2 822

2 67r

10 700
14,54

13 057
73,74 zl

1 528

T 727

Swiadczenia rodzinne i alimentacyjne, zasilek dla opiekun6w

W okresie sprawozdawczym w Rozdziale 85212 - ,,Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spolecznego" wydatkowano kwoty:
- 50 891 1O2 zN - na Swiadczenia rodzinne, jednorazowE zapomoge z tytuNu
urodzenia dziecka, zasilki dla opiekun6w i skladki na ubezpieczenie emerytalno-

rentowe oplacane

za

uprawnionych klient6w (wyplacane
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i

przyznawane

na

-

podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o Swiadczeniach rodzinnych oraz
ustawy z dnia 4 kwietnia 2Ot4 r. o ustalaniu i wyplacie zasilk6w dla opiekun6w);
19 322 34A zN - na 6wiadczenia z funduszu alimentacyjnego (wyplacane
i przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeSnia 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do aliment6w);
L 7Og 695 zt - na wyplatq dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej (wyplacane i przyznawane na podstawie ustawy
z dnia 28 listopada 2003 roku o 5wiadczeniach rodzinnych oraz Uchwaly Nr
LXil/1585/14 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 4 wrze6nia 2Ol4 (Dziennik
Urzqdowy Wojew6dztwa Dolno6lqskiego z 20L4 r. poz'3863)).

W okresie sprawozdawczym w

Rozdziale 85295 - ,,Dotacje celowe przekazane
z budzetu pafstwa na realizacjq zadafi biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz
innych zadan zleconych gminie" wydatkowano kwotq 78 51O zN na realizacjq rzqdowego
programu wspierania os6b i niekt6rych os6b pobierajqcych Swiadczenie pielqgnacyjne
zgodnie z odpowiednimi rozporzEdzeniami.

W Dziale Swiadczei w sekcjach obslugujqcych Swiadczenia rodzinne i alimentacyjne
wydano lqcznie 23 356 decyzji administracyjnych. Ponadto w zwiqzku ze zmianq
przepis6w w sprawie postqpowania wobec dluznik6w alimentacyjnych dokonano 803
przylqczenia do postqpowania egzekucyj nego,

W celu usprawnienia i obni2enia koszt6w wyplacanych
pa2dziernika

Swiadczeri wprowadzono od

2010 roku karty przedplacone stanowiqce Instrument

Pieniqdza

Elektronicznego. W 2010 roku wydano po raz pierwszy 96O kart'
W 2015 roku wydano 513 nowych kart. t-qcznie w 2015 r. 824 klientom wyplacano
Swiadczenia za pomocq Instrumentu Pieniqdza Elektronicznego.

Realizacja Swiadczef w 2O15 roku ksztaltowala siq nastqpujEco:
Lp,

Kwota

Wyszczeg6lnienie

Izll

Swiadczenia rodzinne bez
jednorazowej zapomogi z tytulu
urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytulu
?,.
urodzenia dziecka
Zasilek dla opiekuna lqcznie z
3.
cdsetkami
Sktadki na ubezpieczenie
4. emerytal no-rentowe opNaca ne za
uprawnionych klient6w
rVydatki na Swiadczenia z funduszu
5r,
rlimentacvineqo
L4czna kwota wydatkowana na
lwiadczenia rodzinne, na zasilek dla
rpiekun6w "na skladki na ubezpieczenie
emeryta I no-rentowe oplaea ne za
uprawnionych klient6w i fundusz
alimentacvinv
3wiadczenia rodzinne bez
iednorazowej zapomogi z tytulu
6. rrodzenia dziecka wyplacane ze
irodk6w Gminy Wroclaw
R.ealizacja rzqdowego programu
7.
ryspierania os6b i niekt6rych os6b

43 610 900

1.

Srednis rn,ieshczna
lieba r,odzin/os6b

It

4I9 rodzin

3 249 000

265 rodzin

1 201 001

190 os6b

2 830 200

753 os6b

t9

322 348

2 518 rodzin
lacznie 3 645 os6b

70 2r3 449

46

1 709 695

97L rodzin

78 510

67 os6b

pobierajEcych Swiadczen ie
pielegnacyjne

Swiadczenia rodzinne, 6wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, skladki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego wyplacane
w latach 2011 -2015 oraz zasilek dla opiekun6w latach z0tl -2O15
201,5
2At4
2013
2At2
2011
fzll,
Iztl
Izll
,Iztl
lztl
Swiad€aenia
r,'odzin,h,ei,bez

Jednora:owej
zqpgmog.i

t'

rytutu:urr0dzenia
dziecka
lednorazowa
zapomoga z
:urodzenia
$rtulu
dziecka
Skladki na
ubezpieczenie

emerytal;no:.

,

r*619u1er gipfaCi,ne

4t

677 t6B

38 967 749

43 610 900

3 039 000

3 249 000

1 696 000

2 830 200

41 861 335

41 732 459

6 219 000

6 475 506

3 649 000

915 000

1 290 000

2

19 037 658

L9 760 3r7

20 294 208

20 091 812

X

X

2 252 259

tt7

391

zar,uprawhionich

klient6*

,

Wydatkirrna

Swiadczenia z
funduszu
alimentacyineqo
Zasitek dla
opiekuna lqcznie
z odsetkami

X

Dzial wydal 135 decyzji

o

rozlo2eniu na raty kwoty 196 27L

zl

t9

322 348

1 201 001

nienaleznie pobranych

Swiadcze6,

Realizujqc zadania zapisane w art. Ba ustawy z dnia 7 wrze(nia 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do aliment6w (j.t. Dz. U. z 2Ol5 roku, poz. 859) aktualizowano
w biurach informacji gospodarczej informacje o zadluzeniu dluznik6w alimentacyjnych.
Srednio miesiqcznie w 2015 r. zgloszonych bylo 5 37O os6b.

Pomoc o charakterze socjalnym dla uczni6w

Na podstawie ustawy z dnia 7 wrze6nia 1991 r. o systemie o6wiaty oraz uchwaly
nr X/lB3/15 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 21 maja 2015 r. udzielono uczniom lub
sluchaczom pomocy materialnej o charakterze socjalnym wyplacajqc stypendia i zasilki
szkolne.

Zasilki i stypendia szkolne przyznane iwyplacone w 2O15 r.
zasilki
YUyszczeg6lnienie
Lp.
1.

(wota wyflaconych 5wiadczer{ rg6tem

2,

-iiaba wydanych decyzji

3r;

tlo6d decyzji przyznajqrych

iwiadczenia i nierozliczonych erzez

sWpendia

8560 [zl]

448 O42lzll

60

1039

0

266

4.

client6w (n'ie pruyniesiono
Iokumbnt6w Botwierd2ajacych
roniesienie wydatkow)
Surnaryczna liczba dzieci, kt6rym
ryplacono Swiadczenia szkolne
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909

Swiadczenia rekompensujqce utracone wynagrodzenia osobom odbywajqcym
6wiczenia wojskowe a tak2e pokrywajqce nale2noSci zwiqzane z zamieszkiwaniem
w lokalu zolnierzom uznanym za posiadajEcych na wylqcznym utrzymaniu czlonk6w
rodziny lub uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej sluzby
wojskowej.

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada L967 r. o powszechnym obowiqzku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Statutu MOPS 4l osobom wyplacono Swiadczenie
rekompensujqce utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy podczas odbywania 6wiczeri
wojskowych na kwotq 49 96113I zl oraz L osobie zrefundowano nale2no6ci zwiqzane
pokryciem bie2qcych oplat mieszkaniowych na kwotq 4OL,82 zl. Wszystkie te
Swiadczenia sE refundowane przez Wojew6dzki Sztab Wojskowy. W powyzszych
sprawach wydano 45 decyzji.

Dostqp do informacji publicznej
W zwiEzku z realizacjE prawa dostqpu do informacji publicznej na podstawie przepis6w
ustawy z dnia 6 wrze6nia 2001 r. o dostqpie do informacji publicznej w 2015 roku MOPS
rozpatrzyl18 (osiemna6cie) wniosk6w zlozonych przez osoby i podmioty zainteresowane.
W przypadku 3 (trzech) z nich zostala wydana decyzja odmawiajqca udzielenia informacji
publicznej.

Ochrona danych osobowych
W zwiqzku z realizacjEZarzEdzenia Nr 90/2011 Dyrektora MOPS z dnia 14 grudnia 2011
roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeistwa i Instrukcji Zarzqdzania
Systemami Informatycznymi slu2qcymi do ochrony danych osobowych w Miejskim
OSrodku Pomocy Spolecznej i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepelnosprawno6ci
we Wroclawiu (z po2n. zm.) oraz zarzqdzenia Nr 34/2Ot5 Dyrektora MOPS z dnia
01 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeistwa i Instrukcji
Zarzqdzania Systemami Informatycznymi sluzqcymi do ochrony danych osobowych
w Miejskim O6rodku Pomocy Spolecznej (z p62n. zm.) w 2015 roku, na wniosek
kierownik6w kom6rek organizacyjnych MOPS, przeszkolono i przyznano uprawnienia do
przetwarzania danych osobowych dla 423 pracownik6w MOPS, wsp6lpracownik6w oraz
praktykant6w i stazyst6w.

Ponadto, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgloszono do
rejestracji 5 nowych zbior6w, w kt6rych przetwarzane sE dane osobowe i dokonano 2O
zgloszeh

a

ktua I izacyj nych.

DODATKOWE ZADANIA

Zgodnie z ustawq z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. U, z 2008 r. Nr 164, poz.7O27.) Dyrektor
Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej i upowa2niona przez prezydenta osoba wydal
L 4t6 decyzji potwierdzajqcych prawo do opieki zdrowotnej Swiadczeniobiorc6w, kt6rzy
nie sq zaliczeni do krqgu os6b,,ubezpieczonych".
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Dzial Finansowy

- Sekcja Windykacji
o nienale2nie

otrzymaly decyzje

w 2OI4 roku wystawiata upomnienia osobom, kt6re
pobranych Swiadczeniach lub zqdaniach zwrotu

Swiadcze6.

Ilo56 wystawionych upomnief, tytul6w wykonawczych oraz ilo6i decyzji
ratalnych z klientem przedstawia ponizsza tabela.

o ukladach

Dzialalno66 w zakresie

613 343

2 043 L4L

13 601 880

WYSTAWIONO

1 753 013

TYTUT-Y

WYKONAWCZE

L96

27t

NaleznoSci w kwocie 8 4O7 O72 zl odzyskano w wyniku potrqcefi, wplat wlasnych
dluznik6w, rat oraz realizacji tytul6w wykonawczych.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w 2015 r. umorzono nale2no6ci na og6lnq kwotq 423 149 zl.

o finansach publicznych

tulv dokonanvch umorzef przedstawia poni2sza ta rela.
Lqgzna kwota
tlczna liczba
TtGul dokonanych umoruefi
dokonanych umonef
do*onanych umorzef

IzlI

Umorzenia z tytulu nienaleznie
pobranych 5wiadcze6
rodzinnvch.
Umorzenia z tytulu nienale2nie
pobranego funduszu
alimentacyineqo
Umorzenia z tytulu nienale2nie
pobranego dodatku
mieszkaniowego
Umorzenia z tytulu oplaty za
pobyt dziecka w rodzinie
zasteoczei
Umorzenia z tytuNu nienaleznie
pobranego Swiadczenia na
pokrycie koszt6w utrzymania
dziecka w rodzinie zasteoczei
Umorzenia z tytulu nienale2nie
pobranej zaliczki
alimentacvinei
Umorzenia z tytulu nienale2nie
pobraneqo zasilku staleqo

34

32 602,24

16

26 BB4,BB

11

32 479,93

25

263 479,33

B

t5 477,87

2

B 289,31

1

1 300,00
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Umorzenia z tytulu nienaleznie
pobranego zasilku
pielqgnacyjnego

3

803,80

Umorzenia z tytulu nienaleznie
pobranego Swiadczenia
pielqgnacyjnego

1

722,43

4

B 850,53

2

25 795,55

6

3 133,11

1

6L7,57

2

3 3L8,67

116

423 L49,22

Umorzenia z tytuNu nienaleznie
pobranego Swiadczenia na
kontvnuowanie nauki
Umorzenia z tytulu
wyplaconych Swiadczef z
funduszu ali mentacyineqo
Umorzenia z tytulu nienaleznie
pobranego Swiadczenia z
tytulu pomocy finansowej do
Swiadczenia pieleqnacvineoo
Umorzenia z tytulu nienale2nie
pobranego Swiadczenia na
dofi na nsowa nie wypoczynku
dziecka w rodzinie zastepczei
Umorzenia z tytulu nienale2nie
pobranego zasilku dla
opiekuna
OGOTEM

Odzyskane nale2no6ci i umorzenia w latach 2011

nale2noSci

Umorzenia

2015

2011

2At2

2013

2014

2015

4 830 897

6 960 93s

7 061 036

7 788 148

8 407 072

453 817

666 558

423 L49

Izll

Kwota odzyskanych

-

149 805

Izll

L34

fzll

t42

tzll

Iztl

W 2015 roku Zesp6l ds. Organizacji i Nadzoru w Dziale Prawnym, Organizacji
i Nadzoru sporzqdzit 6 projekt6w uchwal Rady Miejskiej Wroclawia (wszystkie przyjqte
przez RMW) i 8 projekt6w zarzqdzef Prezydenta Wroclawia oraz rozpoznal 145 skarg
i odpowiedzial na 1O8 skarg.
W 2015 roku w ZDON zostaly przygotowane 2 decyzje w sprawach dotyczqcych zwrotu
dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienaleznie lub
w nadmiernej wysokoSci, udzielonych przez Gminq Wroclaw organizacjom pozarzqdowym
na realizacjq zadaf publicznych z zakresu pomocy spolecznej. Decyzje te zostaly wydane
przez Dyrektor MOPS.
Na podstawie ustawy o pomocy spolecznej (t,j. z 2015 roku, poz. 163) wyplacane jest
wynagrodzenie dla opiekun6w prawnych. W 2015 r. wyplacono je na og6lnq kwotq
506 008,16 zl dla 9O opiekun6w prawnych (maj4cych pod opiekq 14O os5b).
Wynagrodzenie wypNacane jest na podstawie postanowieh s4dowych. Na przestrzeni lat
2017 - 2015 wyglqdaNo to nastqpujqco:
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Kwota wyplaconych
wynagrodzef
Ilo56 opiekun6w

prawnych
Ilo66 osdb,dli
K6rych zo$ala,

2011

2A!2

2013

zat4

2015

t45 106

230 498

278 224

353 000

506 008,16

37

53

73

79

90

61

85

105

119

r40

,

ustanowioha,,opieka:,r

prawna, :kt6ia j*sti.,.,,

oplacanar€,,

,,

,

6rodk6vy,,,oublishveh

Na podstawie prawomocnych wyrok6w Sqd6w powolujqcych sie na uchwalq Sqdu
Najwy2szego z dnia 28.03.2OI4 r,(sygn. akt III CZP 6l14) zostaly wyplacone
wynagrodzenia dla kurator6w os6b czq6ciowo ubezwlasnowolnionych. W 2015 r.
wyplacono je na o96lnq kwotq 27 343,92 zl dla 8 kurator6w (majEcych pod opiekq B
os6b).

Konsultanci prawni udzielili porad prawnych L 779 osobom i rodzinom.

Dnia 11 marca 2011 r. zostalo podpisane Porozumienie w sprawie okre6lenia zasad
wsp6lpracy Miejskiego O5rodka Pomocy Spolecznej, Miejskiego Centrum Uslug
Socjalnych oraz Pogotowia Ratunkowego we Wroclawiu w zakresie przeplywu informacji
i realizowania zadania polegajqcego na 5wiadczeniu uslug opiekuriczych w miejscu
zamieszkania klienta na terenie Gminy Wroclaw. Niniejsze porozumienie ma na celu
zapewnienie uslug opiekuiczych w dni wolne od pracy i Swiqta. Dotyczy to os6b
szczeg6lnie samotnych, kt6re wymagajq tej pomocy, a nie kwalifikujq siq do leczenia
szpitalnego. Pomoc ta polega na zapewnieniu niezwlocznej opieki w zakresie potrzeb
bytowych (wyzywienie), jak i opieki pielqgniarskiej (pomoc w utrzymaniu higieny
osobistej oraz zaleconej przez lekarza pielqgnacji, wykupienia zaleconych lek6w).
W 2015 r. Pogotowie Ratunkowe zglosilo lqcznie 45 os6b do tej formy pomocy.
Zgloszenia przyjmuje dyzurujqcy pracownik Zespolu ds. Organizacji i Nadzoru.

Od 01.01.2O14 r. realizatorem uslug opiekuriczych i specjalistycznych uslug opiekuriczych
jest Dzial Uslug Opiekuficzych Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynala
Wyszyriskiego we Wroclawiu, natomiast od 01,09.2013 r. realizatorem specjalistycznych
uslug opiekuiczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi jest Wroclawskie Centrum
Zdrowia. W roku 2015 przeprowadzono kontrolq jako6ci Swiadczonych usNug
opiekuriczych przez wyzej wymienione podmioty w miejscu zamieszkania klienta. t-qcznie
sprawdzon o 262 Srodowiska.

Zgodnie z art. I2b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
- w przypadku gdy osoba, nad kt6rq nie zostala ustanowiona opieka prawna, wymaga

opieki innej osoby oraz nie jest w stanie samodzielnie odebra6 przyslugujqcej jej renty
socjalnej - Swiadczenie to wyplaca siq osobie sprawujqcej opiekq faktycznq nad osobq
uprawnionA do renty socjalnej, Sprawowanie faktycznej opieki potwierdza prezydent
miasta wla6ciwy ze wzglqdu na miejsce pobytu osoby uprawnionej do renty socjalnej.
W przypadku naszego Miasta takie za6wiadczenia potwierdza Dyrektor Departamentu
Spraw Spolecznych, W 2015 r. byly wydane 2 takie za6wiadczenia.

Na wnioski skladane przez Przewodniczqcych Komisji Rekrutacyjnych, Kierownicy
Zespol6w Terenowej Pracy Socjalnej, potwierdzili t 07 okoliczno6ci zawartych
w oSwiadczeniach skladanych przez rodzic6w i opiekun6w prawnych oraz osoby
(podmioty) sprawuj4ce pieczq zastqpczq nad dziedmi w procesie rekrutacji do

fI

publicznych przedszkoli, publicznych innych

form wychowania

przedszkolnego

i

oddzialach przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych.
uchwaly
nr LV/t39O/74 Rady Miejskiej Wroclawia
z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przyjqcia Gminnego programu wspierania os6b
w podeszlym wieku, niepelnosprawnych oraz niesamodzielnych na lata 2O14-20L8,
a takze Zarzqdzenia nr Ll565lt4 Prezydenta Wroclawia z dnia 4 sierpnia 2014 r.
w sprawie okre5lenia zasad postqpowania przy kierowaniu os6b w podeszlym wieku,
niepelnosprawnych oraz niesamodzielnych do miejsc pobytu dostosowanych do ich
potrzeb 2yciowych, MOPS rozeznal potrzeby w tym zakresie dla 28 os6b i rodzin

W ramach realizacji

i

wystqpil do Dyrektora Departamentu Spraw Spolecznych o skierowanie ich do miejsc
pobytu przystosowanych do ich potrzeb 2yciowych. t-qcznie w miejscach pobytu przebywa
na koniec 2015 roku 40 os6b i rodzin (86 os6b w rodzinie).

W 2Ot4 roku rozpoczqto poch6wki Dzieci Martwo Urodzonych we Wroclawiu. Zadanie
realizujq wsp6lnie z MOPS, Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego
Wroclawia, ZarzEd Cmentarzy Komunalnych we Wroclawiu, Fundacja Evangelium Vitae,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wroclawiu, Szpital Specjalistyczny
im. A Falkiewicza we Wroclawiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana MikuliczaRadeckiego we Wroclawiu, Wojew6dzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu. W 2015
roku odbyly siQ 4 uroczyste poch6wki. Na grobie ustawiono pomnik Dzieci
Nienarodzonych.

W roku 2015 r. Sp6lka ,,Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.o." zglosila 444 osoby
ubiegajqce siq o udzielenie ulgi w splacie zadlu2enia z tytulu korzystania z lokalu
mieszkalnego celem potwierdzenia sytuacji materialnej przez pracownika socjalnego.

Pracownicy socjalni - zgodnie z rejonizacjq - sporzqdzili lqcznie 110 kart
informacyjnych u klient6w korzystajqcych z pomocy materialnej wyplacanej przez
Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej.

W 2015 r. Zarzqd Zasobu Komunalnego wystEpil z wnioskiem o informacje dot.
jednej rodziny, kt6ra ubiegala siQ o umorzenie naleznoSci pieniq2nych za oplaty
mieszkaniowe.

z zarzqdzeniem nr 8034/13 Prezydenta Wroclawia z dn. 15 lipca 2OI3r.
sprawie okre6lenia trybu postepowania przy udzielaniu pomocy repatriantom

Zgodnie

w

iczlonkom ich najblizszej rodziny, zapraszanych przez Gminq Wroclaw do osiedlenia siq
we WrocNawiu, na pisemny wniosek Dyrektora Wydzialu Spraw Obywatelskich Urzqdu
Miejskiego WrocNawia w 2015 r, MOPS umie6cil w mieszkaniach interwencyjnych
znajdujqcych siq w O6rodku Opiekuficzo-Adaptacyjhyffi ,, Pensjonat dla Os6b Starszych"
przy ul. Kamieriskiego 190 we Wroclawiu 1 rodzinq repatriant6w (2 osoby).

Sekcja Informatyki MOPS

w roku 2015 opr6cz biezqcej pracy

administracyjnopracy
i infrastruktury
oprogramowania
utrzymaniem ciqglo5ci

serwisowej zwiEzanej z
i nfo rmatycznej, przeprowadzila :
(zestawy
- zakup sprzqtu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami
postqpowaniu
w
itp.),
komputerowe, drukarki, urzqdzenia wielofunkcyjne, skanery
przetargowym, na lqcznq kwotq: 180 933 zl brutto;
do Obslugi
- zakup serwera na potrzeby systemu dziedzinowego ,,Oprogramowanie
Swiadczeri Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego", w postQpowaniu
przetargowym, na lqcznq kwotq: 22 L4O zl brutto;
zakup i wdrozenie przelqcznik6w sieciowych, w postqpowaniu przetargowym, na
lqcznq kwotq: 30 946 zl brutto;
u2ytkownik6w systemu informatycznego POMOST Std. dla 43 os6b, na
szkolenie
lqcznq kwotq 2 500 zl brutto;
- wdro2enie i uruchomienie nowego serwisu BIP, we wsp6lpracy z Centrum Uslug
Informatycznych we Wroclawiu ;
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-

podpisanie porozumienia z Centrum Uslug Informatycznych we WrocNawiu
okre6lajEcego zakres i poziom Swiadczenia uslug informatycznych,
w szczeg6lno6ci dotyczqcych wsparcia i asysty technicznej systemu finansowoksiqgowego OTAGO.
przygotowanie i wprowadzenie w zycie Regulaminu obslugi zgloszef serwisowych
realizowanych przez Sekcjq Informatyki w Miejskim O6rodku Pomocy Spolecznej.

Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej dysponuje l4cznie 75 nieruchomoSciami
w
Uczba nieruchomo6ci
57
4
4
6
1

1

1

1

,'

rrWla*claial nierschomo*Ci
Gmina Wroclaw
Gmina WrocNaw
So6ldzielnia Mieszkaniowa
Od os6b fizvcznvch
Polskie Koleje Paistwowe Oddzial Gospodarowania
Nieruchomo6ciami we
Wroclawiu
Hornet NieruchomoSci Sp.

z.o.o.
Zesp6l Szk6l Nr 18 we
Wroclawiu
Towa rzystwo Budown ictwa
Sooleczneoo

Tytul prawny ilOPS
trwalv zarzad
umowa uzyczenra
umowa nalmu
umowa nalmu
umowa najmu
umowa naJmu
porozumrenre

umowa na]mu

W 2015 roku Zesp6l ds. Organizacji i Nadzoru w Dziale Prawnym, Organizacji
i Nadzoru sporzqdzil 6 projekt6w uchwal Rady Miejskiej Wroclawia (wszystkie przyjqte
przez RMW) i 8 projekt6w zarzEdzeh Prezydenta Wroclawia oraz rozpoznal
i odpowiedzial na 111 skarg,

Sekcja ds. Wsp6lpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi
nadzorowala w 2015 roku prace 31 organizacji pozarzqdowych realizujqcych 46
nastqpujqcych zadari:
r prowadzenie Srodowiskowych dom6w samopomocy typu A;
o prowadzenie Srodowiskowych dom6w samopomocy typu B;
o prowadzenie Srodowiskowego domu samopomocy typu A i C;
o prowddzenie i zapewnienie miejsc w plac6wkach opiekufczo-wychowawczych
wsparcia dziennego;
. organizowanie i prowadzenie calodobowych plac6wek opiekuriczowychowawczych;
. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczaiqcym rodziny
zastqpcze, rodzinne domy dziecka oraz plac6wki opiekufczo-wychowawcze
i regionalne plac6wki opiekuriczo-terapeutyczne, poprzez wspieranie procesu
usamodzielnienia;
o przfeotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleri dla kandydat6w do
pelnienia funkcji rodzin zastQpczych zawodowych i niezawodowych oraz
prowadzqcych rodzinne domy dziecka zamieszkujqcych na terenie Wroclawia;
. kompleksowe wspieranie procesu usamodzielnienia dla os6b dorastajqcych
w r62nych formach pieczy zastqpczej;
o prowadzenie zbiorowego zywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach
wydawania posilk6w osobom bezdomnym i zagro2onym bezdomnoSciq z Gminy
Wroclaw;
o przlgotowanie Wigilii dla najubo2szych mieszkaric6w Wroclawia;
. organizowanie i prowadzenie laZni i magazynu wydaiqcego odzie2 dla os6b
najubozszych i bezdomnych na terenie Gminy Wroclaw;

53

a
a

a
a
a
a

o
r

organizowanie i prowadzenie schronienia i magazyn6w wydajqcych odzie2 dla os6b
bezdomnych posiadajqcych ostatnie stale zameldowanie w Gminie Wroclaw;
prowadzenie magazyn6w przekazujqcych zywno66 organizacjom pozarzqdowym
prowadzqcym dzialalno66 na rzecz osob najubozszych;
prowadzenie ogrzewalni oraz realizowanie pakietu interwencyjnego dla os6b
bezdomnych na terenie Gminy Wroclaw;
prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mq2czyzn;
prowadzenie O5rodka Wsparcia na terenie Wroclawia dla os6b bezdomnych;
prowadzenie o6rodka realizujqcego w spos6b zorganizowany terapiq i poradnictwo
na potrzeby Miejskiego O5rodka Pomocy Spolecznej we Wroclawiu;
organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczajqcym system pieczy
zastqpczej;
prowadzenie O6rodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet oraz kobiet z dzieimi;
prowadzenie zespolu mieszkari chronionych dla os6b doroslych niepelnosprawnych
intelektualnie;
prowadzenie domu dla bezdomnych;
prowadzenie domu dla bezdomnych kobiet, matek z dzie(mi oraz kobiet w ciE2y;
prowadzenie calodobowych dom6w pomocy spolecznej;
organizowanie i prowadzenie dziennego domu pomocy dla os6b starszych
z deficytem pamiqci;
prowadzenie O6rodka Interwencji Kryzysowej;
prowadzenie Specjalistycznego O6rodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Srodki tqcznie przekazane organizacjom w 2015 roku
Sekcjq wynosily 2a 629 316,60 zl w tym:

.
o
o
o
.

i

podlegajqce rozliczeniu przez

7 647 376,13 zl - zadania wlasne Gminy,
2 389 649,9221- zadania zlecone Gminy,
18 245 426,43 zl - zadania wlasne Powiatu,
346 864,L221 - zadania zlecone Powiatowi,
O zl - zadania powierzone Powiatu.
2011

2012

2013

2014

2015

33

32

33

31

31

3 746 987,OO

6 374 853,00

6 422 836,00

7

t59 L9L,37

7 647 376,L3

6mlny [zrl

2 009 474,OO

2 315 698,00

2 059 200,00

2 254 182,26

2 389 649,92

Zadania rvlasne

t9

L7 669 136,00

15 325 071,00

17 28L 890,36

18 245 426,43

30a 772,OO

344 000,00

310 000,00

310 000.00

346 864,L2

0,00

0,00

0,00

12 150,00

0,00

25 242544,00

26 7O3 687,OO

24 Lt7 tO7,OO

27 Ot7 4t3,99

28629316,60

Llcrba

nadrslpwanych
orgilnltfrdl
Zidanle rrlrsne
€minrf ,[ztl
Zadnla

zlcone

Porvhbr

lzll

Zadnia zlccone

Powiatu

fzll

L77 311,00

zdrnia
?owiensnc
Porriatslui lrll
*rodkl *lcrnle
prueka:ane

org*nlzadorn

trll

Dnia 1 listopada 2015 r. na okres zimowy tj. do dnia 31.03.2016r, zostaNa otwarta
calodobowa Ogrzewal nia dla os6b bezdomnych (1OO miejsc) prowadzona na zlecenie
54

Gminy Wroclaw przez Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta Kolo Wroclawskie.
Plac6wka usytuowana jest przy ul. Gajowickiej 62 we Wroclawiu.
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