Sprawozdanie z pracy
Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej
za 2Ol4 rok
ltEr

Ei

{t"i&

Wroclaw, styczei 2015 r.

Spis tregci

Tytul

Strona

Zadania z zakresu pomocy spolecznej
Zasilki i pomoc w naturze
Swiadczenia na rzecz os6b niepelnosprawnych
zakresu
rehabilitacji spolecznej - finansowane ze Srodk6w PFRON
Praca socjalna I poradnictwo specjalistyczne
Uslugi opiekuicze
specjalistyczne uslugi opiekudcz€
5wiadczone w miejscu zamieszkania
uslugi realizowane w plac6wkach o charakterze dziennym
Zapewnienie opieki calodobowej w domach pomocy spolecznej
Orzekanie o niepelnosprawno6ci i stopniu niepelnosprawno6ci
Piecza zastQpcza nad dzieckiem
Realizacja projekt6w wspolfinansowanych ze Srodk6w Unii
Europejskiej, rzEdowych oraz fundacji
Nadodrzanskie Centrum WsDarcia
Podsumowanie dzialai Centrum Pracy Socjalnej Rodziny
w 2014 roku
Realizacja Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych ,,dwa
plus trzy ijeszcze wiecej" w 2014 roku
Wyplata dodatk6w mieszkaniowych, Swiadczei rodzinnych
oraz Swiadczei z funduszu alimentacyjnego
DostQp do informacji publicznej
Ochrona danych osobowych
Dodatkowe zadania
ZalEcznik nr 1 - Decyzje administracyjne
Zalqcznik ff 2 - Zloaone wnioski o dotacje na realizacje dziala6
doflnansowanych ze Srodk6w krajowych lub unijnych

z

i

i

6
7
10
10
11

t2
L4
15
23

32
34

4L
43
46

46
53
54

ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOIECZ'{E'

Pomoc spoleczna jest instytucja polityki spolecznej majecE na celu umozliwianie
osobom i rodzinom przezwycie2ania trudnych sytuacji 2yciowych, kt6rych nie sa one
w stanie pokonaf wykorzystujEc wlasne uprawnienia, zasoby i mo2liwo6ci.
We Wroclawiu zadania te realizuje Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej.
OSrodek wspiera osoby i rodziny w wysilkach zmieeajEcych do zaspokojenia niezbednych
potrzeb i umo2liwia im 2ycie w warunkach odpowiadajEcych godno6ci cztowieka.
Zadaniem pomocy spolecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji
2yciowych, przez podejmowanie dzialai zmierzajacych do zyciowego usamodzielnienia
os6b i rodzin oraz ich integracji ze Srodowiskiem ito zar6wno poprzez pomoc finansowqJ
pracQ socjalnO jak i tworzenie odpowiednich program6w pomocowych, wsparcia
i oslonowych.

Pomoc spoleczna organizujq organy administracji rzedowej i samorzadowej,
wsp6lpracujEc w tym zakresie, na zasadach partnerstwa, z organizacjami
pozarzqdowymi, Koaciolem Katolickim iinnymi ko6ciolami, zwiazkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.

Gmina i powiat, obowiazane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spolecznej do
wykonywania zadai pomocy spolecznej, nie mogE odm6wie pomocy osobie
potrzebujEcej, mimo istniejacego obowiezku os6b fizycznych lub prawnych do
zaspokajania jej niezbednych potpeb 2ycaowych. Rodzaj, forma i rozmlar 6wiadczenia
powinny byc odpowiednie do okollcznosci uzasadniajecych udzielenie pomocy. Potrzeby
os6b i rodzin powinny zostac uwzglednione, je2eli odpowiadajq celom i mieszczA sie w
mo2liwosciach pomocy spolecznej.

Osoby i rodziny korzystajqce z pomocy spolecznej sE obowiEzane do wsp6ldzialania
w rozwiezywaniu ich trudnej sytuacji zyciowej,
Bior4c pod uwagQ, i2 14 265 os6b w rodzinie korzysta z zasilk6w wyplacanych zgodnie
pomocy spolecznej, 5 359 os6b otrzymuje dodatek do wydatk6w
ustawe
mieszkaniowych, dla 12 29O rodzin wyplacane se zasilki rodzinne, a 3 87O os6b
otrzymuje wyplaty z funduszu alimentacyjnego, co daje lacznE liczbQ os6b korzystajqcych
z r62nych form pomocy wyplacanych przez MOPS 35 7a5 czyli 5,660/o mieszkaic6w

z

o

-

sie, i2 ok,5.}6 mieszkaic6w Wroclawia w skali roku
obeimowanych Jest pomoc{ z powodu ub6stwa powlezanego z innymi
Wroclawia. Szacuje

t.udno6ci.mi iyciowymi, gdy2 jedna osoba mo2e korzystai z kilku form pomocy.

W 2014 r. na realizacjQ zadan wydatkowano 144 596 637,32 zl, w tym na realizacjQ
poszczeg6lnych zadan przeznaczono:

.
.
.
.
.
W

71 068 299,91 z+ na zadania zlecone Gminie;
a4 272 472,22 zl na zadania wlasne Gminy;
27 714 568,14 zt na zadania wlasne Powiatu;
9 850 zl na zadania powierzone Powiatowi;
7 53! 447,O5 zl na zadanaa zlecone Powaatowi.

w

I4OPS realizowane byly cztery projekty
ramach resortowych program6w
Ivlrnrsterstwa Pracy i Polrtyki Spolecznej:
1) Zadanie pobliczne realizowane w ramach,,Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastQpczej na rck 2014" - dofinansowanie wynagrodzei koordynator6w
rodzinnej pieczy zastepczej na kwote 174 012,32 2l (dotacJa),

2) Zadanie publiczne realizowane w ramach ,Programu asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastepczej na rok 2014" - dofinansowanie wynagrodzei asystent6w

rodziny na kwotQ 126 184 zl (dotacja),
3) Zadanie publiczne w ramach ,,Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej
pieczy zastepczej na rok 2014" - na kwote 9 85O zl (dotacja),
4) Zadanie publiczne w ramach ,,Oparcia Spolecznego dla Os6b z Zaburzeniami
Psychicznymi"- na kwote 3 458,77 z\ (z czego 900,00 zl dotacja). MOPS byl partnerem
projektu, kt6ry realizowala Fundacja Opieka iTroska,
Realizowane byly r6wniei dwa projekty wsp6lfinansowane ze <rodk6w Unii Europejskiej,
w kt6rych w roku 2014 wydatkowano nastepujAce kwotyi
1),,Moje Miejsce NGO" na kwote 40 973,73 zl,
2)"Karnet 15+"lvlodel wspolpracy Tr6jsektorowej na kwote 26 OO2,87 zl.

Ponadto kontynuowany byl projekt " Wroclaw l4iastem Aktywnych" - warto6e calego
projektu w 2014 roku wyniosla 3 331 512,28 zl z czego irodki UE - 2 559 O92,O1 zl.
Dodatkowo na podstawie zarzedzenaa Nr 9982/14 Prezydenta Wroclawia z dnia 24 lutego
2014 roku w sprawie podzialu Srodk6w Paistwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych na zadania z zakresu rchabilitacji zawodowej i spolecznej os6b
niepelnosprawnych realizowane przez Miasto Wroclaw w 2014 r. (z p62n. zm,)
dysponowano 6rodkami Pa6stwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych

(PFRON) w wysoko6ci 5 soaA24,7l zl na rehabllltacje spolecznl os6b
z niepelnosprawno6cie (na obsluge zadania 132 42O,3O zl), w tym prowadzenie

4

Warsztat6w Terapii Zajeciowej, kt6rych dzialalno6a dofinansowala Gmina

373 462 zl,

W 2014 r.

w

kwocie

lub za posrednictwem organizacji
calodobowych dom6w pomocy spolecznej o lacznych wydatkach
37 564 23A , 7 mieszkai chronionych o lEcznych wydatkach 951 549 zl oraz 45
plac6wek opieku6czo-wychowawczych (w tym 19 typu rodzinnego) o lqcznych wydatkach
23 962 712 zl, plac6wke wsparcia dziennego dla dzieci "Iskierka" o lEcznych wydatkach
2 IOO 573 zlt 5 Srodowiskowych dom6w samopomocy - 2 254 18321, o6rodki
wsparcia: 7 dziennych dom6w pomocy spotecznej i O6rodek Opiekuiczo-Adaptacyjny
"Pensjonat dla Os6b Starszych" - przy ul. Kamieiskiego 91 - 4 844 605 zl oraz dwa
osrodki - Osrodek Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczny Oirodek Wsparcia dla
Ofiar Przemocy (prowadzone przez Stowaeyszenie "Akson") - 630 OOO zl.
Miasto prowadzato samodzielnie

pozarzedowych

13

MOPS nadzorowal tak2e pracq E schronisk i2 noclegowni dla os6b bezdomnych,
w kt6rych jest 543 miejsca, 4 kuchni charytatywnych wydaj4cych dziennie ok. 1 600
posilk6w oraz "Ogrzewalni". LEczne dofinansowanie przez GminQ ww. zadai - wynioslo
3 199 3OO,OO zl. W 2014 r, zostala zorganizowana Wigilia dla najubo2szych
mieszka6c6w Wroclawia - 52 OOO,OO zl. W 2074 r. przekazano r6wnie2 5rodki na
funkcjonowanie Wroclawskiego Banku Zyulnosci w kwocie 456 8OO zl.

Budiet MOPS w latach 2010
Of6L.n b.z

pteox
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t 54 133 534

166 101 350

173 954 42'.

409 914

70 469 947

72 045 942

77 707 240

71 068 300

70 538 604
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15 901 497
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PFROI{

5 044 486

5 185 551

6 873 116
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531 447

9 850

5 070 915

5 508 825

Bud2et MOPS w 2O14 roku
rzadania zlecone Gminie
rzadania wlasne Gminy

. zadania wlasne Powiatu
r zadania zlecone Powiatowi
r zadania powierz one
Powiatowi

ZADANTA wrasNE FrNANsowaNE z BUDZETU Gut y z UWZGLEDNIENTEM
zADAri wtAsNycH GMrNy DorowANycH z BuDiEru pA*srwA
2010
Swiadczenia rodzinne dofinansowanie Gminy
do zada6 biezacych
Zasilki i pomoc w
naturze
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Dodatki mieszkaniowe
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Domy pomocy
spolecznej - inne

6,76

7,65 %

7,34 %

37,98 %

36,95 %

3434

L,74

o,87 96

0,91 %

r,L3

Rodziny zastepcze

t0,70

10,67 %

11,76

t1,40 %

tt,81oh

O6rodki wsparcia

3,53

2,9A

2,44

2,94

2,99

Osrodka pomocy

dla
"Posilek
potrzebujacych"

37,10 %
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olo

96

7,O5 ok

36,46
O71Eo

dotacia
96
Vo

o/o

Plac6wki opiekudczo

SAL

Inne

0,9

%

5,10 %

5,13 %

4,20 %

4,18 %

L,O2

1,59 %

0,16 %

10,26

W sprawach przyznania 6wiadczei

w 2Ol4

udzielanych przez MOPS wydano

r,

94 945 decyzji administracyjnych.

tlo36 decyzji administracyjnych i orzeczei wydawanych przet iloPs
i Powiatowv ZesD6l d9. Or2ekania o NieDelnospr.wnosci w latach 2010-2014
2010

20tt

mr2

2013

2014

MOP:;

94 497

94 564

96 254

96 769

94 945

PZO|{

9 658

9 864

10 518

9 750

10 011

r. |4OPS pozyskal 2 912 2aA zl ze 6rodk6w zewnetrznych w ramach
realizowanych projekt6w:,,Wroclaw Miastem Aktywnych", ,,Moje miejsce NGO",
,,KARnet15+ model wspolpracy trojsektorowej", ,,Sila rodziny" oraz zadai publicznych w
ramach ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej na rok
2014" i,,Resortowego Prog€mu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastQpczej na rok
2014" (wklad wlasny do projekt6w wynosil lecznie 1o85 o25 zl).
W 2014

Srod ki zewnetrrne Dozyskane przez MO ,s w tatach zoo10-zo1{
Srodkl
zewal€tra|e
pozyskane 9raez

2010

2011

mt2

toll

6 065 309

3 549 820

4 620 288

4 034 166

20ta
9!2 288

IIIOPS

w roku 2014 MOPS wydatkowal na szkolenie kadry kierowniczej i

pracownik6w lEcznie

168 170 zl.

I POMOC W NATUruZE
wroclaw w 2014
z(,l{ r'
Gminv wrocl.w
Rodzaie swaadcze6
n finansowanvch z budzetu Gmtny

ZASITKI

llqbo6b

l(mt
5rl..leat

Zasilki celowe

6 581

9 790 237

Zasilki okresowe
- w tym dotacja z bud2etu padstwa
zasalki celowe na pokrycie koszt6w posilk6w
tez w ramach programu wspreranra finansowego 9min
w zakresie dozywiania ,,Pomoc padstwa w zakresie

r 2r7

2 153 761

Rorbat

Frioav

do2vwiania"

Lo.4|ldQFtdt
I D|ltoct

3 200 w tym liczba
dzieci korz ystajEca
z posilku 1 263

Srednia wysoko6a zasilku celowego w 2014 r. wyniosla
wysoko6a zasilku okresowego - 37E,lE 21.

-

lzll

1

478 796

1457 803
w tym dotacja
773 000

324,25 zl, natomiast

Srednia

nso
z budietu paistwa w 2014
a
e swiadcze
Swiadczei finansowanvch

nodrr, pornocy
Zasilek staly (zadanie wlasne Glniny dotowane peez

Paistwo w 100o/o)

u.rb...6t
Lor4l111#t rsob
2 115

adaaLaaat

t{t

I978 385
w tym dotacja
a 97r 132

Skladki na ubezDieczenie zdrowotne ZUS (zadanie wlasne
Gminy dotowane pEez Panstwo w 100 o/o)
Specjalistyczne uslugi opiekudcze dla os6b
z zaburzeniami psychicznymi (zadanje zlecone Gminy)

|

746 400

773

434 420

Srednia wysoko6a zasilku stalego w 2014 r. wyniosla 43O,02 zl.
I|oSC
5a o90b
os6b Dobieraiacych zasilkl stale, okr€ sowe I celowe w latach
Zaslkl stal€
Zasllkl okrcaowa
Za9$kl

20to

20tr

mt2

1 965

2 129
1823
7 393

1 564

1376

7 217

6 933

7 206

6 581

r

479
7 324

cclore

DO'YWIANIE DZTECI

Drt

zolo - 2014
mr1

I

2 168

2 114

MTODZIE'Y WE WROCTAWIU W LATACH 2010.2014 R.

(pRocRAlr lvsprERAr{ra FrNANsowEGo GHIN w zaKREstE DozYwtaNta
,.POMOC PAI{ISTWA W ZAKRESIE DOZYWIANTA" - TYLKO POSttXt DLA DZtECt
uczAcYcx stE oRAz DztEct Do LAT 7)
Rol

Lart

liaodld a

dorylntl
751052

2011

403
762
405
444

mtz
m13
20ta

432
306
368
359
289

504
279
845

403
305

318 649
497 203
393 538

741

659
010

974
rllo{a dotyv/ianych dzi€€i i ft odziezy zmniejszala

lrrtLl
toolrl.rry
ari|rt

s.lafr

rbdnl
€.r{rw

Wor.redy

og6Lm

20ro

|taqryy

brdldord

siQ

446 146
155 964
ze wzgledu na to,

IJCID.

d!'xrl.|tydl
dd.d
I i oaldalv

42,42
61,47
51,63
55.35

1 447

35,O5

1 263

1450

|

547
1 749

i2 od 2004 r. nie zmieniLo sie kryterium

dochodowe rodziny, kt6ra moie zostaa objeta pomoc4, Kryterium uleglo zmianie w paidzierniku 2012 roku,

Program .,Pomoc Paistwa w zakresie doiywiania" praewidute dofinansowanie
2 budretu pa6stwa pomocy w nastQpujecych formach:
. posilek, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem posilku gorecego,
. zasilek celowy na zakup posilku lub zakup 2ywno<ci (w tym na zakup posilku
dzieciom przebywajecym w plac6wkach o6wiatowych, gdzie rodzice zobowi4zani se

.

do pokrywania koszt6w 2ywienia),

Swiadczenie rzeczowe w postaci produkt6w :ywnosciowych,

Na realizacjq calego Programu MOPS wydatkowal w 2014 r. - I 457 8O3 zl, z tego
bud2etu Wojewody - 773 OOO 21. Procentowy udzial Gminy w realizacii calego
Programu wyni69 w 2014 r. - 46,9890.

z

Swrloczette NA RzEcz osoB NrEpEt NospR4wNycH z zAKREsu
REHABILITACJI SPOIECZNEJ - FTNANSOWANE ZE SRODKOW PFRON
Wykonanie 2adai powiatu finansowanych przez PFRON w latach 20fO

-

2014

Kwota wydatkowana na poszc2eg6lne zadania
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3 181 140

3181 r40

3 310 011

3 334 032

3 361 158

932 045

959 979

1 992 331

1

338 181

L 264 422

90 250

101914

193 997

44 863

7r 232

430 126

486 555

580 461

t54 937

254 435

5 044 485

5 126 536

6 474 013

5 070 915

5 504 425
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Liczba os6b uc2estniczecych w poszczeg6lnych zadaniach
2010

roaC o.6D
Dollaranso{anlc do
fumua6v,

555
w tym 215

20tt
!.aC 0.60
509

f,

tym

219

mt2
tloaa

2t1t

20ta
Ioaa o.6D

..lb llo& !-D

964
w tym 316

247

628 w tym

w rym 115

223

225

227

229

1 323

901

48

54

ruhlHllbcvinvch

Flnanwrnlc
T.frpll
Zrl.dow€t

Wbrsztlt6v{

215

215

1 058

1034

63

93

128

86

78

L04

Mlnansowlnle
zakup! sprzQur
rehaHlltacgnago,

pzadml06{r

I

801

ortopadyaznydl
| &odkdw

Ddlntrlsowanla
llkwldacjl baier

dlmnsowlnle
kwuad bari€r
.rchKrkbnlenydr
I tedrnlctnydl

52

uslug wypoiyczalni Spr:etu Reh.bilitacyjnego bqdacej w strukturach Dzialu
Adaptacji Os6b Niepelnosprawnych w latach 2010 - 2014 skorzystala nastepujaca iloSa

Z

os6b:

llogd os6b

20to

2011

2oL2

201;t

mta

325

252

230

199

151

Aktywny samor:ed

Program,.Aktywny samonaQd" jest wa2nym krokiem w kierunku wydajniejszego
modelu polityki spolecznej wobec os6b niepelnosprawnych. Dzialania przewidziane

w programie uzupelnia plany ujqte w powiatowych strategiach rozwi4zywania problem6w
spolecznych i programach dzialai na rzecz os6b niepelnosprawnych. Umozliwiq
samorzEdom aktywniejsze wlEczenie siQ w dzialania na rzecz inkluzji spolecznej os6b
niepelnosprawnych.

Aktywny Samorzed 2014
Celem glownym programu jest wyelimanowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj4cych
uczestnictwo beneficjent6w pomocy w 2yciu spolecznym, zawodowym iw dostepie do
edukacji.
Cele szczegolowe programu:

1, przygotowanie beneficjent6w programu z zaburzeniami ruchu i
wzrokowej

2.

do

percepcjl

pelnienia r62nych 16l spolecznych poprzez umo2liwienie im

wteczenia sie do tworzecego sie spoleczeistwa informacyjnego,

przygotowanie beneficjent6w programu do aktywizacji zawodowej lub wsparcie
w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidacje lub oqraniczenie barier
w poruszaniu siq oraz barier transportowych,

3.umozliwienie beneficjentom programu aktywizacjj zawodowej

4.
5.

poprzez

zastosowanie element6w wspierajacych ich zatrudnienie,
poprawa szans beneficjent6w programu w rywalizacji o zatrudnienie na otwartym
rynku pracy poprzez podwy2szanie kwalifikacii,
wzrost kompetencji os6b zaanga2owanych w proces rehabilitacji os6b
niepelnosprawnych, pracownik6w lub pracujEcych na rzecz jednostek samorzEdu
terytorialnego lub organizacji pozarzedowych.

Program obejmuje nastepujece obszary wsparciai

llodul

I

Obszar A - likwidacja bariery transportowej
Obszar B - likwidacja barier w dostepie do uczestnictwa w spoleczehstwie info.macyjnym
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu sie
ObszarD-pomocw utrzymaniu aktywno6ci zawodowej popftez zapewnienie opieki dla
osoby zaleznej

Modul

II - pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia

na poziomie wy2szym

Aktywny Samorzqd 2014

'i
Obszar A 1 Dofinansowanie
zakupu/montaiu oprzyrzEdowania do

4

{|ytonrntr

tdI

17 990

oosiadaneqo samochodu

Obszar A 2 Dofinansowanie uzyskania prawa
jazdy kategorii B

Obszar B 1 Dofinansowanie sprzQtu
elektronicznego lub jego element6w
iooroaramowania
Obszar B 2 Dofinansowanie szkolei w
zakresie obslugi nabytego w ramach
orooramu sorzetu elektroniczneqo
Obszar C 1 Dofinansowanie zakupu w6zka
inwalidzkiego o napedzie elektrycznym

4

4 326

3

6 000

15

237 408

Obszar C 2 Dofi nansowanie utrzvmania
sprawnoSci technicznej posiadanego
elektryczneqo w6zka inwalidzkieqo
Obszar C 3 Dofinansowanie zakupu protezy
koiczyny na III poziomie jakosci

24 530

Obszar D Pomoc w utrzvmanau aktvwnosci
zawodowej- dofinansowanie do przedszkoli

og6lem
PRACA SOCJALNA

I

7

176 200

19

24 444

2J3

801 650

393

1 734 144

PORADNICTWO SPECJALISWCZNE

Pracq socjalna objeto 2149 os6b i rodzin, Interweniowano w 309 sprawach
kryzysowych. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
psychiatryczne, specjalist6w pracy zespolowej oraz poradnictwo specjalistyczne na rzecz
osob nieslyszqcych idoradztwo w ramach aktywizacji spoleczno - zawodowej prowadzono
dla 4 485 osob i rodzin.

Praca socialna i poradnictwo

20lo

i

307

140

J,166

4

USI.UGI OPIEKUfCZE

I

zoli

-.20t4

2716

2 189

277

220

3{B

2 955

3 420

l:-.
]

3 tz5

Praca
soqtalna

Interwencja
kryzysgwa
Poradnictwo
sDect llswczre

w latach 2010 - 2014

,tl ,rt "i,A)ll'

072

E{X

SPECJALISWCZNE

5wraoczox: w MrEJscu zAMrEszKANra

4

{45

ustucr oprrruiczr

W okresie spEwozdawczym uslugi opiekuricze 6wiadczono dla 2 599 os6b (w ramach

zadah wlasnych). Z uslug 6wiadczonych peez opiekun6w zatrudnionych
w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy im. Stefana Kardynala Wyszyiskiego, kt6re

realizowalo na zlecenae cminy Wroclaw najczqftiej korzystaly osoby samotne, oblo2nie
chore. Udugi Swiadczyto srcdniomiesiecznie 636 os6b pelniEcych obowiqzki opiekunki
domowej. Decyzje przyznajece uslugi opiekuicze wydawane s4 przez poszczeg6lne
Zespoly Terenowej Pracy Socjalnej oraz ZespSl ds, Os6b Bezdomnych i Uchodic6w
l,4iejskiego O6rodka Pornocy Spolecznej.

Usluqi oDiekuhcze

fost ralq

e usluqi ooiekuicze w lat.ch zotO-2Ot4

ogLlodtczlrdl

lok

t.Dc.t*ry.zrdr

n.utcr!|!t4l
os5ltalj!|f
alodkl lSll&r

oltaFl
wtd

2010

10 492 313

2 232

983

22t

2 357 090

2011

to

2 313

976

t9r

2 452 A7A

443 206

10

2012

10 876 897

2 326

995 555

2 434 616

2013

11 840 544

2 459

I 085 170

2 322 743

L2 652 332

2 599

1 160 339

2 566 644

r. realizacjE specialistycznych uslug oplekuiczych dla os6b
psychicznymi na terenie Wroclawia zajmuje siQ Wroclawskie
Centrum zdrowia Samodzielny Publiczny zaklad Opi€ki zdrowotnej, z siedzibE
przy ul. Podr6:niczej 26/28 we Wroclawiu. Posiadane przez WCZ SP ZOZ zaplecze
w zakresie Swiadczenia uslug zdrowotnych dla os6b chorych psychicznie, a takze
Od

dnia

01.09.2013

z zabuzeniami

przewlekle i dlugoterminowo chorych, umo2liwia podmiotowi kompleksowe obsluge os6b
wymagaj4cych wsparcia zar6wno zdrowotnego jak i opiekuiczego, SredniomiesiQcznie 31
os6b skorzystalo z tej formy pomocy, a pomoc 5wiadczyly 22 opiekunki,

Specjalistyczne uslugi opickuicze
atach 2(}10-2(l14

w

mieisau zemieszkania dla os6b

z

zaburzeniami

Siodld

Ro|(

r rc.n'Yy brdl&ud
Worrrvody
,tlt

2014.

523 3t4

35

30 383

2Att

529 2La

43

29 401

2012

555 746

38

30 477

m13

493 AA2

33

26 54A

2014

434 420

31

21 721

USTUGI REALIZOWANE W PLACOWKACH O CHARAKTERZE DZIENNYM
Uslugi dla os6b, kt6re ze wzglQdu na wiek, chorobe lub niezaradno6a wymagaje
czegciowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbednych potrzeb 2yciowych, realizowane
byly w ni2ej wymienionych oSmiu dziennych domach pomocy spo.lecznej przeznaczonych
dla os6b starszych (dla 286 os6b) oraz w jednym o6rodku opiekuiczo - adaptacyjnym
(dla 95 os6b).
Pro3l DO9!s
ul. Stefana Zeromskiego 37
50-321. Wroclaw

ul. Skwierzyiska 23

53-52l Wroclaw
ul. Komuny Paryskiej 11
Dla os6b starszych

ul. Tadeusza Kosciuszki 67

ul. Ignacego Kraszewskiego 2
50 229 wroclaw
ul. Litewska 20

26

45
65
40

Miejskie Centrum Usiug Socjalnych
Miejskie C€ntrum U9u9 socjalnych
Miejskie Cenlrum Ustug Socjalnych

l'llejskie Centrum UslLrg Socjalnych
Stowarzyszenie Pod Wezwani€m
Matki Bo2ej N ieustaj4cej Pomocy
"Pr2vracrele senio16w"
Miejskr O<rodek Pomocy

ll

Dla os6b, kt6re
ze wzgledu na wiek,
chorobe czy niezaradnosa
wvmaoaia czeSciowei ooiekl

u.

Ciepla 15b

iul.

Podr6tnicza

34/36
50-524 Wroclaw

ul. fienryka I'lichata
Kamie'iskiego 190,

Ponadto opieke dzienn4
samooomocv.

z niepelflosprawnoscia
intelektualna ltvD B)

5DS dla osob psychicznie

ul. Nowowiejska 20

dla os6b psychiczni€

F

ul. Kleczkowska 5 oficyna
ul. Szkolna

1l

SDS dla osdb z zabue€n ami

osYchicznvmi (tvD A)

35
30

50'227 Wroclaw
sDS dla os6b psychicznie

w6

Srodowiskowych domach

w
.lrF

ui. Generala Okulickiego
!€opolda 2
51 215 Wroclaw

50-014 Wroclaw

SDS

zapewniano

r&-

z niepelnosprawnoaciq
intelektualna ltvD B)

l"liejski O6rodek Pomocy

133

dla 188 os6b

P.dt 5os

f,liejski Oirodek Pomocy

30

51'315 Wroclaw

25
50
24

MDaryDar
Fundacja,,Payjazny Dom"
lmi€nia Stanistawa lablonki
OolnoSlaskie Stowarzyszefl i€
Pomocy Dzieciom i Mlodzie2y

z !lPDz,,Ostoia"
DolnoalEskie Stowaeyszenie
AkWwn€i Rehabilitacii "Art"
Slowazyszenie Na Rzecz
Promocii zdrowia,-curatus"

Stowazysz€nie "W Naszym
Flndacja

"Opieka

i

Troska"

ZAPEWNIENIE OPIEKI CATODOBOWEJ W DOMACH POMOCY SPOTECZNE]
W roku sprawozdawczym terenowi pracownicy socjalni Dzialu Pomocy Instytucjonalnej
(DPIN) I4OPS rozeznali 92r, Srodowisk os6b wymagajEcych opieki calodobowej oraz
ocenili sytuacje dochodowa 1413 os6b zobowiEzanych do wnoszenia odplaty za pobyt

czlonka rodziny w

domu pomocy spolecznej, Zawarto 25a um6w
z osobami obowiEzanymi do wnoszenia op.laty za pobyt czlonka rodziny w domu pomocy
spolecznej na lqcznq kwote 1 257 040,69 zl.
DPIN wydal w 2014 roku 2 651 decyzji w tym m.in.i 5O8 decyzji kaerujecych, 50
kierujaco-odplatno6ciowych,2T6 decyzji umaeszczajEcych, 578 decyzji o odp.latno6ci,
a tak2e 111 decyzji odmownych i innych dotyczEcych spraw prowadzonych przez
oracownik6w DPIN,
W domach pomocy spolecznej na terenie wroclawia w 2014 roku umieszczono 212 os6b.
Poza wroclawiem w r62nych powiatach na terenie calej Polski zostaly umieszczone 24
osoby. W Domach Pomocy Spolecznej na terenie innych powiat6w przebywa lecznie 287
os6b, skiercwanych pr2ez Gminq Wroclaw.

Bud:et na funkcjonowanie dom6w pomocy spolecznej obejmujEcy dotacje Wojewody,
dotacje cminy oraz inne Srodki w 2014 roku wynosal 37 995 580,09 zl.

z odplatnosciE za osoby (mieszkahcdw
Wroclawia) umieszczone w DPS-ach w innych powiatach w wysokoaci 7 645 EO7,43 21.
Gmina Wroclaw poniosla koszty zwi4zane

Na

miejsce

w domach pomocy spolecznej we Wroctawiu oczekuje 651 os6b, a

na

miejsca w domach pomocy w innych powiatach oczekuje t 3 os6b.

12

Liczba miejsc i Sredni miesieczny koszt utrzymania we
wroclawskich domach pomocy spolecznej w 2014 roku
Prgfil

Domar

DPS dla os6b przewlekle

somatvcznie chorvch
DPS dla osob przewlekle
somatvcznie chorvch
DPS dla os6b przewlekle
somatvcznie chorvch
DPS dla os6b w
podeszlym wieku i
przewlekle somatycznie
cnorycn
podeszlym wieku
DPS dla os6b przewlekle

Dsvchicznie chorych
DPS dla osob przewlekle
Dsvchicznie chorvch
DPS dla os6b dorostych
niepelnosprawnych

intelektualnie
DPs dla os6b doroslych
niepelnosprawnych
intelektualnie
DPs dla os6b doroslych
niepelnosprawnych
intelektualnie
DPS dla os6b przewlekle
somatvcznie chorvch
DPS dla os6b doroslych
niepelnosprawnych
intelektualnie,,Arka II"
DPs dla os6b w
podesztym wieku i
plzewlekle somatycznie
cnorvcn

Ad]€s

IbSe
ml€Jsc

ul. Karmelkowa 25
52-433 Wroclaw
ut. KeoztnsKa bb/b6
54-106 Wroclaw
ul. Grunwaldzka 104
50-357 Wroclaw

3 229,OO
3 408,00

159

2

ul. MEczna 3
54-131 Wroclaw

B

11,11

3110,00

ur.5wrQtnrcKa z5lz/
52-018 Wroclaw

104

ul. Kaletnicza 8
51-180 Wroclaw
ul. Farna 3
51-313 Wroclaw
ul. Objazdowa 40
54-513 Wroclaw

94

3

101

3 039,87

37

2 772t94

7

3 304,98

ul. Jirtrosi6ska 29a
51-124 Wroclaw
ul. Generala Leopolda
Okulickiego 2
51-126 Wroclaw
ul. Sw. Marcina 10
50-327 Wroclaw

407 ,0O

24

ul. Jutrosiiska 29
51-124 Wroclaw

18

2 889,36

5

3 888,37

ul. Wejherowska 28
54-239 Wroclaw

3 726,90

Forme opieki calodobowej stanowlly mieszkanla chronlone dla 113 os6b

Pr.Al-nL.rt nL
drrlnlonq|o

Mieszkanie chronione

w szczeg6lnoSci dla os6b
2abu12onych psychicznie

Adr!
!€lewela 23m.2 | 4
53-505 wroclaw;
rdwa mieszkania chronione)

i wymagaj4cych wsparcia

w codziennym 2yciu

53'508 wroclaw

rHa

P|

afi.rt?prffidrl n

larF ed.€rfry.w'laa.r
2a

Stowauyszenie Pomocy
wzajemnej im. Stefana
Kardynala wyszynskiego

8

l3

Mieszkan € chronione

pzeznaczone dla kobiet, matek
z dzieem i kobiet w cE:y

ul. Gliniana 28/30
50-525 Wroclaw;
ul. Ksiedza Hugona
Kollqtaja 31/4c

60

Stowarzysz€ni€ Pomocy

I7

Fundacja L'ARCHE

50-004 wroclawj

"Akson'

Ul. Kaszteladska 7/12
l'4ieszkanle chronion€

pzeznaczone dla os6b

ul.lutrosiiska 29
51-124 Wroclaw

OR.zEKANIE O NIEPETNOSPRAW'{OSCI

t

STOPNTU NTEPETNOSPRAW OSCI

z zawartymi porozumieniami Powiatowy zespo.l do Spraw Oftekania
o Niepelnosprawnosci we Wroclawiu obejmuje zasiegiem swojego dzialania powiat
wroclawski grodzki i ziemski.
W Zespole zatrudnionych bylo 13 pracownik6w administracyjno-biurowych oraz
Zgodnie

20 czlonk6w sklad6w orzekajEcych, wykonuj4cych inne prace zarobkowE na podstawie
um6w cywilnoprawnych.

W 2014 roku przyjeto ogolem 11 Ot4 wniosk6w w sprawie wydania orzeczenia
o niepelnosprawno6ci lub o stopniu niepelnosprawno3ci.
W okresie sprawozdawczym wydano ogolem tO 011 oeeczei:

Liczba wydanych odeczei o stopniu niepelnosprawno6ci
(osobom po t 6 roku tycia)

wYE r.e6lnlarb

tp,
1.

wydane orzeczenia z okredleniem stopnia

LLrL
7067

niepelnosprawnoSci,

- lekki stopiei
- umiarkowany stopieh
- znaczny stopiei
2.

Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do os6b
niepelnosprawnych

3.

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

2 955
2 783
1

329

t

224

658

B 949

Razem

Liczba wydanych orzecze6 o stopniu niepelnosprawno5ci
(osobom do 16 .oku iycia)
l.p,
1,

llrprcrai6lnl.nl.
Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia
niepelnosprawno6ci (utrzymano w mocy
popeednia decyzje)

Llcrbr
19

t4

2.

3.

wydane or2eczenia o niezaliczeniu do os6b
niepelnosprawnych

224

Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osdb
niepelnosprawnych

819

r 062

Razem

Zespol realizowal r6wnie2 zadania starosty w zakresie wystawiania legitymacji
dokumentujEcych niepelnosprawno6a lub jej stopielr.
Ogolem wystawiono 2 476 legitymacji osoby niepelnosprawnej, w tym 545 legitymacji
wydano osobom przed 16 rokiem 2ycia na podstawie orzeczeh o niepelnosprawnosci.
Od 1 lipca 2014 r, zesp6l realizowal nowe zadanie - wydawanie kart parkingowych dla
os6b niepelnosprawnych oraz dla plac6wek zajmujacych sie opieka, rehabilitacjE lub
edukacjE os6b niepelnosprawnych, majEcych znacznie ograniczone mo2liwosci
samodzielnego poruszania siQ. W okresie sprawozdawczym wystawiono 928 takich kart.

PIECZA ZASTEPCZA NAD DZIECKIEM

(art, 182 ust. 5)

Rodzinna piecza zastepcza
System pieczy zastepczej to zesp6t os6b, instytucji i dzialai majEcych na celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom, w przypadkach niemo2nosci

sprawowania opieki i wychowania przez rodzicow. PieczQ zastepczA organjzuje powiat, na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastepczej (t.j. z 2013 roku, poz. 135 ze zm.).
Rodzinna piecza zastqpcza to system preczy zastepczej, w sklad kt6rego wchodze
zawodowe, spokrewnione i niezawodowe rodziny zastepcze oraz rodzinne domy dziecka,
Rodzina zastepcza spokrewniona - rodzina zastepcza, kt6re tworze malionkowie lub
osoba nie pozostajEca w zwi4zku mal2eisklm, bedQcl/bed4ca krewnymi wstepnymi lub
rodzeistwem dziecka;
Rodzina zastepcza nlezawodowa - rodzina zastqpcza, kt6re tworzE mal2onkowie lub
osoba nie pozostajqca w zwiEzku mal2eiskim, nre bQdqcy krewnymr wstepnymi lub
rodzeistwem dziecka;
Zawodowa rodzina zastepcza - pelnieca funkcje pogotowia rodzinnego - rodzina
zastepcza, w kt6rej umieszcza sie dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dtu2ej
ni2 na okres 4 miesiecy. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach okres ten mo2e bya
przedlu2ony do 8 miesiecy lub do zakoiczenia postepowania sedowego o powr6t dziecka
do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastepczej;
zawodowa sp€cjalistyczna - rodzlna zastepcza, w kt6rej umieszcza sie
w szczeg6lnoSci dzieci niepelnosprawne i dzieci skierowane na podstawie ustawy z dnia
26 paidziernika 1982r. o postepowaniu w sprawach nieletnich lub maloletnie matki
z dziedmi;
Rodzinny dom dziecka - tworzony iest przez mal2onk6w lub osobe nie pozostajecq
w zwiqzku mal2eiskim, sprawuj4ce opiekq nad lEcznie nae wiecej ni2 8 dzieci oraz os6b,
kt6re osiEgnqly pelnoletnoii przebywajec w pieczy zastepczej.
Realizacja cel6w ustawy generuje nastepujace zadania
trrcLzy zosL!:lrLZrl.

i potrzebt w zakresie rodzinnej

t5

Zapewnienie dzieciom pieczy zactepczel w

rodzinach

zastepczych

i rodzinnych domach dziecka

W roku 2014 w r62nych formach rodzinnej pieczy zastqpczej na terenie Wroclawia zostalo
umieszczonych lEcznie 152 dzieci, W przypadku wiQkszo6ci rodzin 2yje przynajmniej
jeden z rodzic6w biologicznych, a powodem umieszczenia w pieczy zastepczej sE
najczQSciej r62nego rodzaju uzale2nienia rodzic6w oraz ich bezradnos6 w sprawach
opiekuficzo - wychowawczych.

Liczba d2ieci przyjetych do r6tnych form rodzinne, pleczy zastepczei
w roku 2014.

liczba dziecido 18 roku 2yca
umleszczona \4 preczy
zasteoczei. z teao:

z rodz

108

36

19

8

95

27

10

0

n.ej pieczy zastepc2el

6

z irlstytucjonalnel pieczy

9

I

o

5

2

o

0

w 2014 roku opiekq koordynator6w i pracownik6w socjalnych bylo objetych lAcznie 836
rodzin zastepczych, w kt6rych przebywalo 1O91 dzieci, W tej liczbie 615 rodzin to
rodziny spokrewnione (755 dzieci), 204 rodziny to rodziny niezawodowe (260 dzieci), zai
17 rodzin to rodziny zawodowe (w r62nych okresach przebywato w nich lEcznie 62
dzieci). FunkcjonujA ponadto 2 rodzinne domy dziecka, w kt6rych, w przeciEgu calego
roku, przebywalo 14 dzieci.

Rodzin n a

u stan na 31,12.2014
tec2 a zasteDcza we Wroclawiu,

Rodziny
spokrewnione

Rodziny
niezawodowe

RODZINY
zASTEPCZE
ZAWODOWE

Rodzinne domy
dziecka

RODZINA PIECZA
ZASTEPCZA IACZNTE

tAczNIE
Liczba

Laczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Laczba

Liczba

Liczba

rodzin

dzieci

rooztn

dzieci

rodzin

dzieci

rodzin

dzieci

rodzin

dzieci

548

670

170

214

36

2

11

736

931

Powy2sze zestawienie obrazuje, 2e pieczq zastqpczq w zdecydowanej wiQkszodci
sprawuja rodziny spokrewnione z dzieckiem. Niezale2nie od zalet, jakie posiada opieka
os6b spokrewnionych, cze66 tego typu rodzin nie wywiEzuje sie prawidtowo z zadafi na
nich spoczywaj4cych. Dzieci wychowujace siQ w rodzinach spokrewnionych bardzo czesto
podlegajE nadal niewlaSciwym wplywom Srodowiskowym. Najlaczniejszq grupQ w5r6d
opiekun6w spokrewnionych z dzieimi stanowiq osoby w wieku 56-65 lat, czyli typowym
dla dziadk6w, a nie rodzic6w (rozwiezaniem optymalnym jest sytuacja, gdy r62nica wieku

l6

pomiQdzy dzieckiem a rodzicami zastQpczymi ksztaftuje siQ tak jak w rodzinie
naturalnej).
Dlatego bardzo waine jest tworzenie warunk6w do powstawania i dzialania zawodowych
iniezawodowych rcdzin zastepczych, rodzinnych dom6w dziecka irodzin pomocowych.
Aby zrealizowai cele ustawy, konieczne jest przeznaczenie 3rodk6w na zapewnienie

osobom sprawujqcym zawodowE pieczq zastepczE odpowiedniego

wsparcia
merytorycznego ifinansowego oraz zapewnienie rozwoju istabilizacji zawodowej.

Bardzo wa:nA kwestiE jest promowanie rodzinnych form pieczy zastQpczej
(dystrybuowanie ulotek, plakat6w, zamieszczanie artykul6w w prasie lokalnej,
emitowanae audycji radiowych i telewizyjnych),

Istotne jest rozwijanie wsp6lpracy z instytucjami dzialaj4cymi na eecz dziecka
i rodziny w celu pozyskania odpowiednich kandydat6w oraz stale prowadzenie naboru.
Konieczna jest tak2e pomoc w zakresie uzyskania odpowiedniego zaplecza lokalowego
(szczeg6lnie w odniesieniu do rodzinnych dom6w dziecka). W niekt6rych przypadkach
brak odpowiednich warunk6w mieszkaniowych uniemo2liwia podjQcie sie tego zadania,
pomimo posiadania odpowiednich predyspozycji.

organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczarQcym rodziny
zastepcze, rodzinne domy dziecka
Obecnie wsparciem IIOPS we Wroclawiu jest objqtych 293 doroslych wychowankow
rodzinnej pieczy zastQpczej (w tym 130 os6b nadal pozostajEcych w rodzinach
zastepczych).

to dlugotrwaly proces, kt6ry wymaga widzenia osoby
usamodzielniajEcej siQ w szerokim spektrum jej potrzeb isytuacji :yciowej
Wielu wychowank6w ma problemy zwi4zane z wychowywaniem sie poza rodzine. Se to
przede wszystkim problemy emocjonalne, trudno6ci z nawiezywaniem relacji
i podtrzymywaniem waezi. Decyzje wychowank6w co do wyboru poziomu i kierunku
ksztalcenia czQsto sE podejmowane bez uwzglQdnienia wtasnych predyspozycji,
zainteresowai oraz sytuacji na rynku pracy. Potrzebne se dzialania przyczyniajece sie do
rozwoju kompetencji spotecznych (umiejQtnoSci osobiste i interpersonalne) Konieczne
jest stwarzanie okazji do odkrywanaa wlasnego potencjalu, zainteresowah oraz tworzenie
warunk6w do ich rozwoju. Istnieje tak2e potrzeba uzyskania wsparcia w zakresie wiedzy
o rynku pracy, edukacji o zawodach, zdobyciu pierwszych doswiadczeh zawodowych
(kontakty z pracodawcami, udzial w szkoleniach zawodowych, sta2ach)
Waznym zadaniem jest pomoc w stabilizacia sytuacji mieszkaniowej (w tym umo2liwienie
pobytu w mieszkaniu chronionym).
Czesa zadai w zakresie zaspakajania potrzeb mlodzieiy realizuje od dnia 01.01.2014 r'
Mlodziezowe Centrum Wsparcia (zadanie na zlecenie Gminy Wroclaw realizuje
Stowaeyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynala Wyszynskiego z Wroclawia).
Do Centrum kierowane sA osoby opuszczajace r62ne formy pieczy zastQpczej (na wniosek
Usamodzielnienie

osoby zainteresowanej). W ramach realizowanego zadania jego odbiorcy

sE

przygotowywani do odpowiedzialnego wejScia w doroslo6a, poprzez:
- zapewnienie bezpiecznych warunk6w mieszkaniowych (4 lokale mieszkalne
przeznaczone dla 30 os6b lEcznie)
oraz w formie warsztatow)
- wsparcie psychologiczne (indywidualne(moderowanie
grup mieszkaniowych, trening
- wsparcie pedagog6w oraz opiekun6w
ekonomiczny, pomoc w nauce)
pracownika socjalnego (pomoc w uzyskaniu samodzielnego mieszkania,
wsparcie
przyslugujQcych iwiadczeri, kontakt z rodzinq biologicznE)
udzielanie pomocy prawnej (pomoc w dochodzeniu naleZnych uprawnie6, pisma
procesowe)
wsparcie doradcy zawodowego (umiejetno6ci zwiEzane z poruszaniem siQ po rynku
pracy)
pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego.
Nalezy dq2ya do utrzymania kompleksowego wsparcia w tej formie.

t'7

Bardzo duie znaczenie we wspieraniu procesu usamodzielnienia ma wspolpraca
z organizacjama pozaeEdowymi oraz udzial mlodzie2y w projektach wsp6lfinansowanych
orzez uE.
W roku 2014 wychowankowie pieczy zastepczej, bedAcy pod opiek4 IIOPS we Wroclawiu
brali udzial w nastqpujEcych projektach:
- ,,Wroclaw Miastem Aktywnych" - 65 usamodzielnianych wychowank6w pieczy
zastepczej, w wieku 17- 25 lat;
,,f4oje miejsce NGO" - 14 podopiecznych, w wieku 16-25 lat
- ,,KARnet 15 + - model wsp6lpracy tr6jsektorowej" - 22 wychowank6w pieczy
zastepczel.
w ramach projekt6w mlodzie2 rozwijala kompetencje spoleczne izawodowe, korzystala
ze wsparcia w postaci szkolei, trening6w, warsztat6w, badai, wyjazd6w edukacyjnych,
dofinansowania do nauki. lJczestnicy poznawali tak2e 6wiat wroclawskich organizacii
pozarzadowych, mieli mo2liwosi realizacji swoich zainteresowa6 i pasji.
Konieczne jest stale poszukiwanie partner6w do dzialai w ramach projektow oraz
motywowanie mlodzie2y do udzialu w adresowanych do nich przedsiewzieciach.

Organizowanie wsparcia dla

rodzinnei pieczy

zastepc2ei,

w szczeg6lnosci pEez twoEeni€ waaunk6w do powstawaniat grup weParcia,
specjalistycznego po.adnictwa, rodzin pomocowych

Zgodnie z ustaw4 zawodowe rodziny zastQpcze i prowadzacy rodzinne domy dziecka maia
mo2liwo5i podnoszenia swoich kwalifikacji i korzystania ze wsparcia, w celu unikniecia
wypalenia zawodowego. Ponadto mog4 korzystae 2 okresowej peerwy w sprawowaniu
opieki nad powierzonymi im dzieami. Z prze(wy, o kt6rej mowa, skorzystalo w 2014 roku
6 rodzin zastepczych zawodowych. Rodziny te stanowily dla siebie nawzajem rodzany
pomocowe.
Okres pelnienia funkcji opiekuna zastQpczego jest wliczany do okresu zatrudnienia, od
kt6rego zale2y przyznanie lub wysoko6i 6wiadcze6, przyslugujacych pracownikom od
pracooawcy.
Aktualnie wszystkie rodziny zastepcze bedEce pod opiekE 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 pelnE diagnostykQ psychiatrycznE i psychologiczne, terapie
psychologiczne indywidualnE i rodzinnE, diagnostykQ iterapie neurologopedyczn4, terapie
pedagogicznE, konsultacje dla opiekun6w z rodzin zastQpczych, grupy socjoterapeutyczne
dla dzieci i mlodziezy. Ponadto Dziat Rodzinnej Pieczy Zastepczej zapewnia
specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne) w ramach
wlasnych zasob6w kadrowych.
Regularnie (1 x w miesiecu) odbywaj4 siq spotkania grupy wsparcia dla osob tworzQcych
rodzinnE piecze zastqpczo cyklicznie organizowane sq warsztaty umiejqtnoSci
wychowawczych dla opiekun6w zastQpczych. W zwiqzku z istniejacym zapotrzebowaniem,
wskazane jest utrzymanie Vw wsparcia na dotychczasowym poziomie.
Zgodnie z wytycznymi ustawy, rodziny objete sq opiekq koordynatora rodzinnej pieczy
zastepczej (na ich wniosek) lub pracownaka socjalnego.

zapewnienie f inansowania:
1) 6wiadczei pieniQ2nych dotyczEcych dzieci z Wroclawia, umaeszczonych
w rcdzinach zastepczych, rodzinnych domach dziecka - na terenie Miasta Wroclaw
lub na terenie innego powiatu (porozumienia),

2) pomocy
3)

przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczai4cym rodziny
zastepcze, rodzinne domy dziecka (w tym: pomoc na kontynuowanae nauki,
pomoc na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie),
szkolei dla kandydat6w do pelnienia funkcji rodziny zastepczej, prowadzenia
rodzinnego domu dziecka lub pelnienia funkcji dyrektora placowki opiekuiczowychowawczej tyPu rodzinnego,
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4)

wynagrodzei dla rodzin zastepczych zawodowych oraz prowadzAcych rodzinne
domy dziecka, rodzin pomocowych.

W zakresie wla6ciwo6ci Dzialu Rodzinnej Pieczy Zastepczej wydano w 2014 roku 2 791
decyzji administracyjnych, w tym:
1 443 dla rodzin zastQpczych,
458 dla usamodzielnianych wychowank6w pieczy zastepczej,
- 890 dla rodzic6w biologrcznych.
Na podstawie art- 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej rodzice
biologiczna dzieci umieszczonych w 162nych formach pieczy zastepczej se zobowiEzani do
ponoszenia oplaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej, w wysokoSci odpowiadajEcej
kwocie przyznanych Swiadcze6. Istnieje mo2liwo6e odstepienia od ustalenia oplaty, na
podstawie przeslanek okreslonych w uchwale Nr XLVII/1138/13 Rady Miejskiej Wroctawia
z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie okre5lenia szczegolowych warunk6w umorzenaa
w calo5ci lub w czesci, tecznie z odsetkami, odroczenia terminu platnosci, rozlo2enia na
raty lub odstepowania od ustalenia oplaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej (Dz, Urz,
Woj. Dol. 2013 t., poz. 4447). MOPS przekazuje do Biura Informacji Gospodarczej dane
o rodzicach biologicznych, kt6rzy majE zalegloaci, za okres dlu2szy ni2 12 miesiecy, z
tytulu ponoszenia oplaty za pobyt ach dzieci w pieczy zastepczej. Na dziei 31 grudnia
2ol4 r. liczba dlu2nik6w zgtoszonych przez Dziat Rodzinnej Pieczy zastepczej do Biura
Informacji Gospodarczej wyniosla 84.
W 2014 r, przyznano rodzinom zastepczym oraz rodzinnym domom dziecka 6wiadczenia
w lacznej wysoko6ci 9 146 234 zl, w tyml
wydatka na rodziny zastepcze spokrewnione - 5 779 996 zli
wydatki na rodziny zastepcze niezawodowe - 2 628 424 zli
wydatka na rodziny zastqpcze zawodowe - 595 794 zl,
wydatki na rcdzinne domy dziecka - 127 6L2 zli
- wydatki na rod2iny pomocowe - 14 408 zl,

W 2014 roku po raz pierwszy opr6cz 6wiadczei obligatoryjnych przyznano na eecz
dzieci w wieku od 6 do 18 roku 2ycia, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastepczej,
6wiadczenia na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem ich zamieszkania
Swiadczenia te zostaly przyznane dla 413 dzieci z rodzan zastepczych spokrewnionych,
113 dzieci z rodzin zastqpczych niezawodowych, t3 dzieci z rodzin zastQpczych
zawodowych oraz dla 3 dzieci z rodzinnego domu dziecka. LQcznie wydano na ten cel
315 75O zl.
Po raz pierwszy wszystkie rodziny zastQpcze zawodowe otrzymaly w 2014 roku
6wiadczenie w wysokogci po 3 o00 zl, na pokrycie koszt6w zwiezanych
z przeprcwadzeniem njezbQdnego remontu lokalu mieszkalnego w celu polepszenia
warunk6w mieszkaniowych dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej.
W rodzinach zastepczych funkcjonujacych w 2014 roku na terenie wroclawia przebywalo
1O1 dzieci pochodz4cych z terenu innych powiat6w. Szczegolowe zestawienie wraz
z sumami kwot przekazanych przez inne powiaty z tytulu ich utrzymania (porozumienia)
orzedstawaa Doni2sza tabela :

19

D2ieci pochodzece
terenie wroclawia

z innych powlat6w, przebywajece w pieczy zastepczej na
Liczba
dzieci

L.P.

Powiat Boleshwiecki

3.

Powiat D2ie12oniowski

8.
9.

15 7t3.33

27,

2

77 446.97

28.

1

3168,00

29. Powiat Stzelinski

1

10.

ll.

1

12.

1

13.

17,
18. Powiat Nowosadecki
19.

23.
25.
26.

2
3

35 420,00

34.

2 A3A,7l
12 350.00

35.
36,

12 000.00
27 340.40

37.

1

5 274,94
57 858,95

at Ost16dzki

24.

2 752.04
8 520.00
l3 540.00
22 620.O0

3

75 366.24

22.

30.

1

15.

L

1

I
Pow at lelenioo6rsk
Pow at Kedziezv'isko-Koziel!

2

2

3

5.
6.

20.

2t.

6 664 ,29
83 284.93
27 444.09
60 318,07
3 548,61
5 756.07
70 623,47

2

1

2.

t.P.

at SkarZyski
at 9'rDski

Powiat Sredzki

2

14 r57.36

1

15 000.00

2

2a 269.60

1

8120.00

2

I

24 400,00
9 001,96

2

23 016.90

10

32.
33.

90 666,67

48 000,00

31

5
2
13

2
7

101

39 840,00
77 495,57
24 058.00
163 191.33
24 000.00
50 693,92
1 O9O 635 zl

W roku 2014 w pieczy zastepczej na terenie innych powiat6w przebywalo 115 dzieci
pochodzEcych z Wroclawia (Miasto Wroclaw przekazywalo srodki na ich utrzymanie, na
podstawie zawartych porozumiei). Poni:sze zestawienie obrazuje szczegolowe dane:

Dzieci z wrocl.wia. umleszczone
t6w

w

pieczy zastepczei na terenie innych
Kwota (zD

Xwota (zi)
1.

a 213.33

Powiat Eehhatowski

12 000.00
23 352,99
14 400.00

2_

3.
5.

Powait Dziertoniowski

2

t7 756,73
12 000.00

6.

6 324.00
8.
9.

Powiat Jel€niooorskr

10.

Powiat Kani€nnoaOrsk

11.

2

2

12.
13,

t4.

t7.
18.
19. Powiat Ostrzeszowskl

20.
ZL

z

5
9

L9 325,73

6 650.01
7 920,00
26 764.44
6 000,00
8 646,04
13 200.00
6 737,24
7 920.00
39 235,43
88 809.03
12 000.00
1Z 000.00
4 577.09

22.
23.
24,
25.
26.
27.

l'liasto Piotlk6w Trybunalsk

1

2 059.20

1

8 520.00

1

28.
29.

2

7 920.00
12 000.00
11 858.40
14 000.00
12 000.00
t7 654,40

30.

1

2t

1

I
I
1

3
8

33.

34.
35.
36.
37.
34,
39.
40,
42.

1

!liasto Stoleczne Warszawa

5

I

29 570.45
23 760.00
90 594,91
r1 858.40
50 948.07
12 000.00

39 120,00

Powrat W|€ruszowski

Powrdt Z€lonoq6.ski
Powrat Zarski

573.60

a 527,!4

1

1

12 500,00

38

405 111,31

1

3 055.80
7 920.00

1

115

t

166 435 zl
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Pomoc dla os6b usamodzielnianych - wychowank6w pieczy zastepczej wyniosla
| 272 77O 21, w tymi
- pomoc na kontynuowanie nauki w wysoko5ci 859 124 zl (pomoc dla 149

-

wychowankow rodzin zastepczych)i
pomoc na usamodzielnienie w kwocie 246 a3t zl (57 os6b);
pomoc na zagospodarowanie w kwocie t 66 815 zl (51 osob).

Kandydaci do pelnienia funkcji rodzin zastepczych zawodowych iniezawodowych oraz
prowadzqcych rodzinne domy dziecka (56 os6b), zamieszkujEcy na terenie Wroclawia,
skorzystali z nieodplatnych szkoleli, przygotowujacych ich do pelnienia roli opiekuna
zastqpczego (po pozytywnym zakoiczeniu procesu kwalifikacji). Szkolenia, na zlecenie
Gminy Wroclaw prowadzi Fundacja i4AIO, wg autorskiego programu ,,Podro2 do
Rodzicielstwa". LEcznie na ten cel wydano kwote 24 3OO zl.
14iejski Ogrodek Pomocy Spolecznej na szkolenia dla istniej4cych
i prowadzQcych rodzinne domy dziecka wydatkowat kwote 8OO zl.

ju2 rodzin zawodowych

W 2014 r, podpisano umowe z jednA nowq rodzine zastepczq zawodowE pelniEce funkcje
pogotowia rodzinnego, Ponadto jedna z dotychczasowych rodzan zawodowych
przeksztalcila sie w rodzinny dom dziecka. LAcznie na wynaqrodzenia w ramach rodzinnej
pieczy zastepczej wydano 705 55O zl.

swiadczenia, okreSlone w ustawie jako obligatoryjne, sE wyplacane systematycznie,
zgodnie z planem. Zasadnym wydaje sie tak2e zabezpieczenie odpowiednich Srodk6w na
6wiadczenia u2naniowe, kt6re poprawiajE ja kosa sprawowanej opieki. Potrzeby dotyczEce
rcalizacji zada1 z zakresu rodzinnej pieczy zastepczej przedstawia ponizsze zestawienie:

Potrzeby w zakresie Swiadczei finansowych na 2015 rok.
Rodzaj Swiadczenia
Swiadczenia dla rodzin zastepczych,
zamieszkujqcych w innych powiatach,
w kt6rych umieszczone sa dzieci
oochodzace z Wroclawia

lloSC

kwota
lednoslkowa

Koazt

1'15 dzieci

800 zl

92 dzieci

950 zl

'1

840 dzieci

750 zl

7 800 000 zl

calkovYity

I

107 744

/

swiadczenia dla fodzin zastepczych
z Wroclawia, w kt6rych przebywaja

dzieci z innych powiat6w na podstawie
zawartvch Dorozumief
Swiadczenia na pokrycie koszt6w
utrzymania dzieci w rodzil'neJ pieczy
zasteoczel

048 800 zl

jednorazowe Swiadczenia na pokrycie
niezbednych koszt6w zwiazanych z
ootrzebami orzvimowaneoo dziecka
Swiadczenia na utrzymanie lokalu
mieszkalnego dla rodzin zawodowych
i rodzinnych dom6w dziecka
swiadczenie na pokrycie koszt6w
zwiazanych z przeprowadzeniem
niezbednego remontu dla rodzin
zawodowych i rodzinnych dom6w
dziecka

150 dzieci

'1

500 zl

225 000 zl

5 rcdzlnl12
mlesrecv

'1

000 zl

60 000 zl

2 000 zl

40 000 zl

20 rodzin/rdd

2l

swiadczenie na pokrycie kovt6w
zwiqzanych z wyslA)ieniem zdazei
losowych lub innych zdazei majAcych
wplyw na jakosc sprawowanej opieki iednorazowo lub okresowo

10 rodzin

dofinansowanie do wypoczynku poza
mieiscem zamieszkania dziecka

I

pomoc dla os6b usamodzielnianych
(kontynuacja nauki, usamodzielnienia,
zaqospooarowanral

to

oztecl

I

000 zl

10 000

600 zl

420

OOO

zl
zl

r62ne kwoty
150 os6b

suma

swiadczei

I 222 368 zl

t't

933 9't 2 zl

INSTYTUC'ONALNA PIECZA ZASTEPCZA

W roku 2014 we wroclawiu w ramach instytucjonalnej pieczy zastQpczej funkcjonowalo
45 plac6wek opiekuficzo-wychowawczych, w tym 19 plac6wek typu rodzinnego.

w 2014 r.

utworzono zespol Plac6wek Opieku6czo-Wychowawczych ,,Przystanek Dobrej
Nadziei" przy ul. Borowskiej 181-187 we Wroclawiu, w kt6rego sklad wchodzQ: jedna
plac6wka interwencyjna (dla 30 wychowank6w), jedna plac6wka specjalistyczno terapeutyczna (dla 10 wychowank6w) oraz cztery plac6wki socjalizacyjne (dwie dla 14
i 12 wychowank6w idwie dla 10 wychowank6w).
Powstaly r6wnie2:
- plac6wka socjalizacyjna (dla 10 wychowank6w) przy ul. Dworcowej 8/3 we Wroclawiu,
prowadzona pftez Stowarzyszenie Siemacha;
- dwie plac6wki lEczEce zadania plac6wki socjalizacyjnej i placowki interwenryjnej
wroclawskiego Centrum Opieki i wychowania: Plac6wka Nr 7 (dla 14 wychowank6w)
przy uf. Kamiefiskiego 253/2 i Plac6wka Nr 8 (dla 6 wychowank6w) przy ul. Falzmanna
17l2 we wroclawiu;
Dzial Instytucjonalnej Pieczy Zastepczej prowadzi nadz6r nad wszystkimi plac6wkami
opiekudczo-wychowawczymi na terenie Wroclawia; wsp6tpracuje z sEdami, szkolami
i rodzinami biologicznymi wychowank6w oraz obejmuje wsparciem pelnoletnich
wychowank6w plac6wek (sporzEdza decyzje administracyine i wyplaca iwiadczenia
nale2ne pelnoletnim wychowankom).

O96lem plac6wki dysponuji 493 miejscami, w tym 115 miejscami w rodzinnych
domach dziecka. W 2014 r. do wszystkich plac6wek opiekuiczo - wychowawczych
skierowano 272 nowych wychowank6w. W 2014 r. z plac6wek opjeku6czowychowawczych og6lem korzystalo 811 dzieci.
Rok 2014 byl kolejnym rokiem wspolpracy z FundacjE PozyTYwka, kt6ra Swiadczy pomoc
psychologiczno-pedagogicznE oraz terapeutycznE wychowankom plac6wek opiekuiczowychowawczych typu rodzinnego i rodzin zastepczych.

r. kontynuowano r6wnie2 realizacie projektu ,,Wroclaw Miastem Aktywnych".
Usamodzielniani wychowankowie mieli moiliwo6i podnoszenia swoich kompetencji
spolecznych poprzez uczestniczenie w kursach zawodowych, warsztatach, kursach
edukacyjnych (komputerowych, jezykowych, na prawo iazdy)
W 2014

wychowankowie opuszczajqcy jednQ z form instytucjonalnei badi rodzinneJ pieczy
zastepczej moge korzystat z lqlodzie2owego Centrum Wsparcia prowadzonego przez
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej am. Stefana Kardynala Wyszyiskiego we Wroclawiu,
kt6re oferuje:
- mo2lawo56 zamieszkania w mieszkaniu chronionym,

-

wsparcie psychologiczne,
doradztwo zawodowe,
warsztaty terapeutyczne,
treningi ekonomiczne,
- profilaktyke uzale2nie6,
- edukacjQ psychoseksualna.

Pod koniec roku 2014, Fundacja Robinson Crusoe rozpoczela realizacje projektu
kompleksowego wspierania procesu usamodzielniania os6b dorastajqcych
formach pieczy zastepczej.

w

r6:nych

swladczenla I koszty realizacji zadai
W zakresie wlaiciwo6ci Dzialu Instytucjonalnej Pieczy Zastepczej wydano 1 186 decyzji
ad ministracyj nych,
Pomoc dla usamodzielnianych wychowank6w pieczy instytucjonalnej wyniosla o96lem
398 690,35 zl, w tym:
pomoc pienie2nEna kontynuowanie nauki w wysokoSci ?06 S5a,77 (77 os66),
pomoc na usamodzielnienae w wysoko4ca 59 328 zl (9 os6b),
pomoc na zagospodarowanie w wysokoSci 32 803,58 zl (10 os6b),

.
.
.

Na utrzymanie plac6wek opiekuiczo-wychowawczych na terenie Wroclawia wydano
lacznie 23 962 711,49 zl. Na utrzymanae dzieci w plac6wkach opiekuiczowychowawczych na terenie innych powiat6w wydano lEcznae 3Ll 7E 23 2l
Swiadczenia i koszty reallzasji zada6 zwiezanych 2 oPleki nad rodzlnl ldzieckiem
w latach 2O!O-2O14 w tzl
:rou
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REALIZACJA PROJEKT6W WSP6TFINANSOWANYCH ZE SRODKOW UNII
EUROPEJSKTEJ ORAZ SRODK6W ruZADOWYCH
roku 2014 sekcja Projekt6w Rozwojowych w Centrum Pracy Socjalnej iRodziny we
wsp6lpracy z wlascawymi merytorycznie korn6rkami organizacyjnymi i4OPS, realizowala
zadania w zakresie aDlikowania o jrodki zewnqtrzne. W 2014r. pozyskano dotacje ze
ir6del zewnetrznych w lEcznej wysoko4ci 2 9t2 2s8'3321' Ponadto realizowane byty
projekty, na kt6re pozyskano dofinansowanie w latach ubieglych (Moie miejsce NGO,
KARnet 15+- model wspolpracy tr6jsektorowej).

w

Pozvskane dofinansowanle w zo14 roku
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ProJekt,,Wroclaw lliastem Aktywnych"

w

2014

r.

Miejski Oirodek Pomocy Spolecznej kontynuowal realizacje projektu

systemowego ,,Wroclaw l4iastem Aktywnych" edycja 2014-2015. Projekt skierowany byl
do 5OO klient6w zagro2onych wykluczeniem spolecznym, w tym 320 os6b w kontraktach
socjalnych i 180 os6b w Programach Aktywnoici Lokalnej Ponad 46010 uczestnik6w
orzeczonq
osoby
projektu stanowily osoby
niepelnosprawnosciE (32olo
osoby niepelnosprawne zgodnie z definicja Po KL).
niepelnosprawno6ciq, 14 o/o
Ze wszystkimi uczestnikami prowadzono pracQ socjalnA.
W ramach zawartych 391 kontrakt6w soctalnych iich odmian (liczba wieksza naz
zakladano ze wzglqdu na rezygnacje uczestnik6w i dodatkowe nabory) zrealizowane
zostaly nastepujEce dzialania w poszczeg6lnych Instrumentach Aktywnej Inteqracjil

-

z
-

z

1. Aktywizacja Spoleczna

.

konsultacje ze specjalistami ds, aktywizacji spoleczno-zawodowei (PASZ) -

.
.
.

konsultacje psychologiczne

350 os6b;

dla os6b z

niepelnosprawnoSciA psychiczna

i intelektualnq 27 os6b;
konsultacje z psychologiem lub pedagogiem CPSR - 84 osoby;
od 1 marca do 30 listopada 2014 realizowane bylo wsparcie asystenta rodzinnego
dla 83 os6b/rodzin zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie. Zatrudnionych
zostalo 16 asystent6w rodziny (na podstawie umowy zlecenia).
Do gl6wnych zadai asystenta rodzinnego nale:alo m.in. i
- bezpoSrednia wspolpraca z prowadzonymi rodzinami, w szczeg6lno6ci przez
spotkania, kt6re odbywaly sie w miejscu zamieszkania lub innym miejscu
uzgodnionym z danq rodzrnE (8 spotkai w miesiacu),
- diagnozowanie sytuacji rodziny w oparciu o badanie potrzeb i mozliwo6ci,
- opracowanie planu pomocy i modyfikowanie tego planu w trakcie pracy z rodzinE
i z jej udzialem,

-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

wsparcie rodziny poprzez konsultacje i dzaalania o charakterze edukacyjnym
w szczeg6lnoici w zakresie:
c prawidlowego wychowania i opieki nad dziecmi (budowanae prawidlowych
wiezi miedzy czlonkami rodziny, rozwijanie umiejetnosci wychowawczych,
pomoc dzieciom w nauce itp.),
o promowania zdrowego stylu 2ycia (edukacja w zakresie higieny osobistej,
prawidlowego od:ywiania, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego
itp, ),
o gospodarowania bud2etem domowym (planowanie i monitorowanie
wydatk6w, oszczQdne gospodarowanie mediami, dbab6e o bie2Ace oplaty
itp.),
o podzialu obowiEzk6w domowych na poszczeg6lnych czlonk6w rodziny
(sprzqtanie zmywanie, gotowanie, drobne remonty itp.);
- <cisla wsp6lpraca z pracownjkiem socjalnym;
treningi 096lnorozwojowe przygotowuiece do wejacia na rynek pracy (99 os6b);
treningi og6lnorozwojowe kompetencji 2yciowych dla os6b z niepelnosprawnoScia
(18 os6b);
warsztaty florystyczne dla os6b z niepelnosprawnoici4 (6 os6b);
warsztaty ogrodniczo - konserwatorskie dla os6b z niepelnosprawnosciq (8 os6b);
warsztaty zarzEdzania gospodarstwem domowym (81 os6b);
warsztaty zarz4dzania gospodarstwem domowym - przygotowanie do Swiat
(25 OSODJ;
Akademia Rodzica - warsztaty kompetencji rodzicielskich (28 os6b doroslych,
31 dzieci);
Warsztat integracyjno - aktywizuiEcy dla os6b gtuchych - 10 os6b;
wyjazdowe warsztaty kompetencji spolecznych dla rcdzic6w z dzieefii - 12dniowe
(40 doroslych uczestnik6w, 85 dzieci);
wyjazdowe wars2taty edukacyjno - aktywizacyjne dla os6b z niepetnosprawnoicia
psychicznE i intelektualnE (22 osoby);
wyjazdowe warsztaty kompetencji spolecznych dla os6b gluchych - 9 os6b;
wsparcie tlumacza iezyka migowego dla os6b gluchych - 11 os6b.

2. Aktywizacja Zdrowotna:
. dwiczenia rehabilitacyjne - 32 osoby z orzeczonE niepelnosprawno6ci€r.

3, Aktywizacja Edukacyjna:
. kurs komputerowy grupowy

-

41 os6b;
kurs komputerowy dla os6b z niepelnosprawno6ciE psychicznE - 7 os6b;
kurs grafiki komputerowej - 8 os6b;
kurs proJektowania stron www - 5 os6b;
kurs z iQzyka angielskiego i z iQzyka niemieckiego - 37 os6b;
zaiqcia edukacyjne wyr6wnuiece braki w nauce - 18 os6b;
dofinansowanie edukacji na poziomie policealnym - 1 osoba;
dofinansowanie edukacji na poziomie wy2szym - 4 osoby;
kurs zawodowy: wizaz - 15 os6b.
Pozostale kursy zawodowe planowane w ramach projektu bedq realizowane w 2015 r:
operator w6zk6w widlowych z modulem magazyniera, konserwator z uprawnieniami
do 1 kV, pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna, opiekun osoby zale2nej i prawo jazdy
kat B.

.
.
.
.
.
.
.
.

4. Aktywizacja

Zawodowa po kursie "opiekun osoby zaleznej" oraz "operator w6zk6w
widlowych z modulem magazyniera" (realizacja w 20l5 r)

U

uczestnikow nastEpil wzrost poziomu kompetencja spolecznych, wychowawczych
osobistych, wzrost poziomu kluczowych umiejetnosci pracowniczych (jezykowych,
informatycznych), zwiekszyly siq kwalifikacje i kompetencje zawodowe, wzr6sl pozaom

i
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umiejetno6ci poruszania siQ po rynku pracy, wzrosla SwiadomoSa na temat wlasnego
stanu zdrowia.
Klienci uczestniczEcy w zajeciach mieli mo2liwo<a korzystania r6wnie2 ze wsparcja
w postaci opaeki nad dzieami. LEcznie z tej formy wsparcia skorzystalo 17 rodzin.

W 10 Zespolach Terenowej Pracy Socjalnej oraz Zespole ds. Os6b Bezdomnych
i Uchodzcow I4OPS realizowane byly Programy Aktywnosca Lokalnej (PAL). Objeto nimi
1EO uczestnik6w oraz osoby z otoczenia, Programy byly wspierane licznymi dzialaniami
Srodowjskowymi tj, festynaml integracyjnymi z 162norodnymi atrakcjami dla calych
rodzin, wyjsciami jntegracyjnymi iedukacyjnymi (m.in. do: teatru, na kabaret, na kregle)
wyjazdami integracyjno-edukacyjnymi (np. do Ksia2a), rodzinnymi wycieczkami
edukacyjnymi po Wroclawiu, spotkaniami spolecznymi, obywatelskimi ipartnerskimi oraz
spotkaniami majAcymi na celu integracjq senior6w z mlodzie:e czy seminariami
dotyczacymi przeciwdzialania przemocy w rodzinie io wolontariacie.
Podobnie jak w roku popeednim Proqramy, obok dzialai Srodowiskowych, proponowaly
szeroki wachlarz instrument6w aktywizacji spolecznej, edukacyjnej, dzieki kt6rym
uczestnicy PAL mogli uzyskaa wieloplaszczyznowq pomoc i wsparcie.
Ze wzglQdu na specyfike Wroclawia, tj. wielo6i grup ispoleczno6ci oraz r62norodno66
wystepujecych w nich problem6w, w zaleznoSci od specyfiki i potrzeb rejonu Programy
Aktywno6ci Lokalnej w ka2dym obszarze miasta przyczynialy sie do poprawy jako6ci 2ycia
mieszkafrcow, przeciwdzialaniu wykluczeniu spolecznemu oraz stworzeniu silnych
spoleczno6ci lokalnych.
Programy te realizowane byly na: Osaedlach Karlowice, R62anka - PAL,,Aktywna
Polanka", Osiedlu Le5nica - PAL ,,Aktywna Le<nica", Osiedlach cEd6w i Kosmonaut6w PAL - ,,Aktywny G4d6w", Osiedlu Nadodrze - PAL,,Aktywne Nadodr2e", Osiedlu Szczepin PAL,,Aktywny Szczepio", na Osiedlu Broch6w - PAL,,Aktywny Broch6w", Osiedle
Gajowice - PAL ,,Aktywne Gajowice", Osiedle Przedmiescie Olawskie - PAL ,,Aktywne
Przedmiescie Olawskie", Osiedle Olbin - PAL,,Aktywny Olbin", Osiedle Plac Grunwaldzki PAL,,Aktywny Plac Grunwaldzkl" oraz Osiedle Boleslawa Krzywoustego i Zawidawie - PAL
,,Aktywne Zawidawie", a tak2e PAL,,Aktywne Centrum Wsparcia" w rejonie mieszkania
chronionego z ulicy Lelewela.
W programach PAL zrealizowano nastepujEce dzialania:

PAL 1- Aktywny Szczepin - przeprowadzono warsztaty aktywizacyjno-kulturalne, grupe
samopomocowa wizyte studyjnA w spoldzielni socjalnej (Kro6nice), zajecia z Animatorem
Lokalnym. Zorganizowano wyj6cia edukacyjne, integracyjne oraz festyny.

2 - Aktywna Lesnica - przeprowadzono zajecia integracji sensorycznej oraz
Animatorem Lokalnym, Odbywaly sie warsztaty zdrowego stylu 2ycia, warsztaty
wra2liwo6ci spolecznej, trening umiejQtno3ci manualnych oraz spotkanaa w ramach grupy
wsparcia, spotkania edukacyjne ispoleczne, wyjscia edukacyjne do teatru. Zrealizowano
kolejny integracyjny festyn lesnicki.
PAL

z

PAL 3 - Aktywny Gad6w - zorganizowano warsztaty psychologiczno-aktywizujqce,
warsztat edukacji spo.lecznej, warsztaty savoir-vivre, zajecia z Animatorem Lokalnym,
spotkania z Brokerem Edukacyjnym, wizyte studyjnE w spoldzielni socjalnej (Kro6nice)
oraz trening umiejetno6ci manualnych. Zorganizowano spotkania spoleczne i edukacyjne
oraz kolejne seminarium dotycz4ce przeciwdzialania przemocy w rodzinie, a tak2e
MikolajkowE imprezQ edukacyjno-integracyjne.
PAL 4 - Aktywne Gajowice - przeprowadzono warsztat aktywizacji spotecznej, trening
umiejetnoSci manualnych, warsztat kompetencji personalnych, warsztaty savoir-vivre,
zajecia z Animatorem Lokalnym oraz wizytQ studyjne w spo.ldzielni socjalnej (Kroinice).
Dzialala r6wnid Pracownia Rodzinna. Zorganizowano wyjazd edukacyjny oraz spotkania
spoleczne i edukacyjne, a takie seminaria, Jedno z nich poruszalo problem przemocy,
natomiast drugie dotyczylo wolontariatu, Dodatkowo odbyl siq festyn z okazji Dnia
Dziecka oraz Mikolajkowa impreza edukacyjno-integracyjna.
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PAL 5

-

Aktywny Broch6w

-

odbyty siQ zajQcia z Animatorem Lokalnym, wizyta studyjna

v't Zabzu, trening komunikacji, trening asertywno6ci oraz trening autodiagnozy
potencjatu. Dodatkowo organizowano liczne spotkania spoleczne i edukacyjne, a takze
inicjatywy spoleczne oraz festyny i Mikolajkowe impreze edukacyjno-integracyjnE.

PAL 6 - Aktywne PrzemieScie Olawskie - realizowane byly warsztaty kompetencji
spolecznych, warsztaty EKO, warsztat tMoja mala ekonomia spoleczna', warsztaty "Ja

i moje zdrowie", trening umiejqtno:ici manualnych, wizyta studyjna w spo.ldzielni
socjalnej (KroSnice) oraz zajecia z Animatorem Lokalnym. Zorganizowano wyjScia
edukacyjne, integracyjne oraz spotkania spoleczne i edukacyjne, a tak2e Mikolajkowa
impreze edukacyjno-integracyjn4 oraz festyny.

PAL 7 - Aktywne Nadodrze - prowadzono AkademiQ Lidera Lokalnego, warsztaty walki
z bezsifnosciqr warsztaty savoir-vivre oraz zajecia z Animatorem Lokalnym.
Zorganizowano wizytQ studyjn4 w sp6ldzielni socjalnej i grupe wsparcia, dzialala
Pracownia Rodzinna. Odbywaty siq spotkania integracyjne, spoleczne iedukacyjne oraz
inicjatywy spoleczne. Dodatkowo zorganizowano festyny i lYikolajkowE imprezq
edukacyjno-integracyjnq oraz wycieczke edukacyjno-integracyjne.
PAL 8 - Aktywny Olbin - odbywaly sie spotkania w ramach grupy samopomocowej,
warsztaty rozwoju osobistego i zajQcia z Animatorem Lokalnym. Dodatkowo
zorganizowano warsztaty technik manualnych i trenang aktywizacji zawodowej.
Zorganizowano spotkania spoleczne
impreze edukacyjno-integracyjnA,

i

wyjscia edukacyjne oraz festyny

i

l.,likolajkowE

PAL 9 - Aktywny Plac Grunwaldzki - realizowano zajecia z Animatorem Lokalnym,
warsztat kompetencji spolecznych, warsztat kultury istylu, warsztat fotograficzny oraz
warsztat gospodarowania czasem wolnym. Zorganizowano spotkania spoleczne,
edukacyjne, debaty spoleczne oraz wernisa:, a takze inicjatywy spoleczne, imprezy
edukacyjne ifestyn.
PAL 10 - Aktywna Polanka - prowadzono PracowniQ Rodzinno zajecia z Animatorem
Lokalnym oraz grupe wsparcia. Zorganizowano warsztaty kompetencji spolecznych,
warsztat savoir-vivre i wizyte studyjne w spoldzielni socjalnej (Kro6nice). Odbylo sie
wiele spotkai spolecznych, inicjatyw spolecznych, wyj3cie edukacyjne oraz festyn.

PAL 10 - Aktywne Zawidawie - odbywaly siQ spotkania grupy wsparcia izajecia
z Animatorem Lokalnym, dzialala r6wnie2 Pracownia Rodzinna. Odbywaly siq regularne
spotkania spoleczne, a takze integracja senior6w z mlodzie2E i festyn.
PAL ZOBU Aktywne Centrum Wsparcia - realizowano zajecia z Animatorem Lokalnym,
warsztaty kompetencji spolecznych, warsztat aktywizacyjny dla os6b niepelnosprawnych
oraz trening umiejetno<ci manualnych, a tak2e konsultacje prawne. Dodatkowo
zorganizowano spotkania spoleczne, festyn lwyjazd edukacyjno-integracyjny.

W

sprawnE realizacjq Program6w Aktywno6ci Lokalnej zaanga2owani byli m.in.
koordynatorzy Program6w Aktywnolci Lokalnej (11), Animator2y Lokalni (12 os6b),
pracownicy realizujAcy pracQ socjalnq/ specjali4ci zatrudnieni w MOPS (71 os6b) oraz
podmioty zewnetrzne.

W ramach dziala6 o charakterze srodowiskowym zrealizowano liczne seminaraa oraz
szereg spotkai, kt6re skierowane byly do uczestnik6w i os6b zaangaiowanych
w realizacje 62nych zadai w obszarze pomocy spotecznej. Dodatkowo we wsp6lpracy
z TVP Wroclaw wyprodukowano film edukacyjny, kt6ry zostal wyemitowany w TVP
Wroclaw w ramach serii "Wroclawska oodr62 do...". Poruszal on temat r62norodnvch
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form aktywizacji spolecznej klient6w l4iejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej oraz roli
pracownika soclalnego w tym procesie.
warto66 calego projektu w roku 2014 wyniosla 3 331 512,2E
. 6rodki UE - 2 559 O92,O1 zl;
. wklad wlasny (Srodki jst) - 772 420,27 zl.

2l

w tym:

Proiekt,.Moje mieJsce NGO"
Ponadnarodowy projekt ,,!loje miejsce NGO" finansowany byl w calo6ci ze 6rodk6w
Europejskjego Funduszu Spolecznego w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji
spolecznej, Dzialanie 7,2 - Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu a wzmocnienie
sektora ekonomii spolecznej, Poddzialanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa ispoleczna os6b
zagro2onych wykluczeniem spolecznym.
Liderem projektu bylo Centrum ds. Katastrof i KlQsk Zywiolowych 'TMTWA', partnerem
krajowym jest cmina wroclavf4OPS, a partnerem niemieckim - Gemeinnlitzige
Gesellschaft fiir Paritdtische Sozialarbeat Braunschweig mbH. l"'liejski O6rodek Pomocy
Spolecznej pelnil funkcjq partnera projektu.
Projekt realizowany byl w okresie od stycznaa 2012 roku do grudnia 2014 roku.
crupe docelowa stanowila mlodzie2 w wieku 16-25 lat opuszczajeca lub przebywajAca
w pieczy zastQpczej oraz od 2013 roku mlodzle2 zagrc2ona wykluczeniem spolecznym.
Projekt uko6czylo w sumie 28 os6b, w tym 12 me2czyzn i 16 kobiet.
Opis dzialaii w 2014:

Rok 2014 byt ostatnim rokiem trwania projektu ,,l4oje miejsce NGO".

w

ramach projektu mlodziez spotykala sie raz w Vgodniu na warsztatach, podczas
kt6rych rozwijala swoje kompetencje spoleczne, przygotowrrjEc sae do prowadzenaa
samodzielnych projekt6w. Ponadto mlodzi ludzie byli objeci pomoca psychologa, kt6ry
w miare potrzeb spotykal siQ z nimi na spotkaniach indywidualnych i grupowych.
Wykaz projekt6w zorganizowanych przez mlodziezi
. Podaruj dzieciom gwiQta - projekt zorganizowany dla dzieci (7-12 lat) 2 plac6wki
opiekuiczo - wychowawczej przy ul. Wejherowskiej;
. sobotni spos6b na nude - projekt dla mieszka6c6w okolic ul. Legnickiej - piknik
z warsztatami kuglarskimi i plastycznymi oraz koncert hip - hopowy;
. Kulturalny zawr6t glowy - organizacja przedstawienia teatralnego oraz koncertu
. zagraj z nami rozbitkami - projekt maiacy na celu popularyzaciq gier planszowych
iedukacyjnych;
. Nuda to najwieksza choroba - organizacja wycieczki poza miasto;
. Let's Dance - warsztaty taneczne dla dzieci z gimnazjum zakoiczone pokazem

.
.
.

taica;

-

organizacja imprezy w stylu lat 20;
- zorganizowanie wystawy zdiee 3D pn edstawiaiqcych plany
rewitalizacji wroclawskich podw6rek;
Wolontariat miedzynarodowy - nagranie filmu promuiqcego wolontariat,
Retromania

Zielony wymiar

Ponadto mlodzie2 wspolorganizowala wraz z pracownikami Dzialu Rodzinnej Pieczy
Zastqpczej Dziei Dziecka w Zajezdni. Adresatami byly dzieci przebywajEce w rodzinach
zastQpczych,

Mlodziei przez caly okres trwania projektu mogta korzystai z kawiarenki. Spotykali sie,
aby pograa w gry, porozmawiaa, poprosia o radq, a tak2e aby pomagai sobie w nauce,
Dzieki udziale w projekcae mlodzi ludzie mogli poznaf swoich r6wie6nik6w z Niemiec,
z kt6rymi spotkali sie na wyjazdach w Goslar oraz w Gieraltowie.
Powstaly takie ekspertyzy por6wnujEce system pracy z mlodzie2a usamodzielniajacE sie
wNiemczechiwPolsce.
Leczna wartosa projektu:

1975 947 zl.
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Proiekt,.KARnet 15+ model wsp6lpracy tr6jsektorowej"

W roku 2014

14iejski 05rodek Pomocy Spotecznej kontynuowal realazacjq projektu
innowacyjnego testujqcego ,,KARnet 15 + - model wsp6lpracy tr6jsektorowej", kt6ry
finansowany jest w calogci ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Priorytetu L Zatrudnaenie i integracja spoleczna.,,Dzialanie 1,2. - Wsparcie
systemowe instytucji pomocy i integracji spolecznej."

Podmiotami realizujacymi, wsp6lnie z Miejskim OSrodkiem Pomocy Spolecznej we
Wroclawiu, projekt sq:
1. W roli Lidera - Wroclawska Rewitalizacja Spolka z ograniczonE odpowiedzialno6citu
z siedzibE przy ul. Ku2niczej 56 we Wroctawiu;
2, ATTESTOR s, c. Ewa Kuzilek - SekSciiska, Ewa Sucho2ebrska z siedzibq przy
ul. Krzywoustego 105/21 we Wroclawiu;
3. Wroclawska Pracownia Psychoedukacji i Terapai ,,PLUS" Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego z siedzibe przy Pl. Sw. Macieja 5/12 we Wroclawiu;
4. Gmina Poznai, w imieniu kt6rej projekt realizuje lYiejski Osrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu;
5. Fundacja Aktywnosci Lokalnej z saedzibE przy ul. Lipowej 64 w Puszczykowie;
6. Pl.architekci Flarcan Kozaerowski z siedzibE przy ul, Koscielnej 33al261
w Poznaniu.
Dnia 27 lutego 2014 roku w Centrum Konferencyjnym POLSKA w Poznaniu odbyla sie
konferencja wprowadzajEca funkcjonowanie modelu, w kt6rej oprocz wroclawskich
i poznanskich partnerow wziQli udzial rownie2 pracownjcy instytucji pomocy spolecznej
z Poznania, peedstawiciele organizacji pozarzEdowych, dyrektorzy i pracownicy placowek
opiekuiczo - wychowawczych, pr2edstawiciele Wielkopolskiego Urzedu Wojew6dzkiego
oraz Ueedu Miasta Poznania. TematykE spotkania byla prezentacja modelu oraz narzQdzi
pracy, kt6re pozwolE mlodzieiy odnalei6 siQ na rynku pracy.

Kluby Aktywno6ci Rozmaitych zakoiczyly swoj4 dzialalnosi ostatniego dnia wrze6nia
2014 r. Skonczyl sie tym samym okres testowania modelu. w fazie tej wzielo udzial 5O7
os6b pomiedzy 15-tym a 25-tym rokiem 2ycia oraz 32 pracownik6w instytucji pomocy
spolecznych. We Wroclawiu udzaal w Karnetach zadeklarowalo 46 os6b z pieczy
zastepczej. W okrcsie od listopada 2013 roku do czerwca 2014 roku byly zorganizowane
632 spotkania w klubach, w tym: spotkania w ramach prowadzonych w klubach
aktywno6ci, warsztaty izajecia z Liderami Proces6w Grupowych oraz Przewodnikami po
Rynku Pracy, wycieczki do pracodawc6w (studio fotograficzne, pracownia ceramicznal
restauracja), itp. Mlodzie2 uczestniczyla w rozwoju 47 aktywnogci, takich jak:
Fotoprojekt, Okolomuzycznik, Klub Filmowy, Zdrowy Styl Zycia, Kuchenne Przygody,
Sutasz, Decoupage, Odtw6rstwo Historyczne,

Na uwage zaslu2yla aktywnosa pn. Fotoprojekt, gdzie mlodzie2 poznawala tajniki
fotog.afii otworkowej, a uwieficzeniem jej pracy byla wystawa pn. ,,Czarne vs Biale"
zorganizowana w Beatiful Tube w lvluzeum Wsp6lczesnym we Wroclawiu dnia 26 wrzesnia
2Ol4 r., gdzie byly prezentowane prace uczestnik6w klub6w z Wroclawia iPoznania
wykonane takE metode,

Dnia 27 paidziernika 2014 roku w Art Hotelu we Wroclawiu odbyla siQ konferencja
w projekcie innowacyjnym,,KARnet 15+ -

podsumowujAca okres testowania modelu
model wsp6lpracy tr6j se kto rowej ".

Pracownicy Dziatu Rodzinnej Pieczy Zastepczej maela r6wnie2 mozliwose udzialu
w przedsiewzieciach promuj4cych projekt, tj. udzial w reporta2u wyematowanym w marcu
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2014 roku na antenie Polskiego Radia Program Trzeci oraz nagraniach do filmik6w
reklamowych o charakterze promocyjno

-

informacyjnym (lipiec 2014r.).

W okresie od pazdziernika 2014 roku do grudnia 2014 roku trwaly prace Zespolu
Roboczego nad opracowaniem finalnej wersji produktu. W sklad zespolu weszli

przedstawiciele czterech wroclawskich partner6w, kt6rzy na bazie swoich dogwiadczei
oraz badai wykonanych pr2ez ewaluator6w: wewnetrznego i zewnetrznego przystqpili do
opracowania modelu. Do konca stycznia 2015 roku model zostanie oddany do walidacji.
Patronat honorowy nad projektem objEl Prezydent l4iasta Wroclawia
Pan Rafal Dutkiewicz.
Leczna warto6f projektu: 2 694 198 zl.

Projekt ,.Tren€r Aktywnosci" (U 2O12r. -

|

2015r,)

Projekt pn, ,,Trener Aktywnosci" realizowany jest przez FundacjQ Eudajmonia przy
wsparciu lYiejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej jako Partnera pozaprojektowego,

wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Programu Operacyjnego KAPITAL LUDZKI - Priorytet VII. Projekt ma charakter
innowacyjny testujEcy. lego celem jest wypracowanie, przetestowanie oraz
upowszechnienie nowej metody aktywizacji os6b z niepelnosprawnoscaqr kor2ystajEcych
ze Swiadczei pomocy spolecznej - modelu TRENER AKTYWNOSCI (TA).
W 2014r. gl6wnymi zadaniami w ramach projektu byly:
1. Realizacja i zakoiczenie testowania/ pilota2u modelu TA.

W okresie stycze6 - marzec w ramach pilota2u zrealizowano ostatnie

dzialania
wspaerajqce uczestnik6w (30 niepelnosprawnych klient6w MOPS Wroclaw) oraz
zaka6czajace testowanie:
wsparcie 5 trener6w aktywno6ci dla ON,
- wsparcie doradcy calo2yciowego,
wsparcie psycholo9iczne,
wyposa2enie uczestnikow w sprzet rehabilitacyjny,
wsparcie w postaci uslug rehabilitacyjnych,
warsztaty wzmacniajEce potencjal uczestntk6w,
wyjazd podsumowujecy,
- spotkaniepodsumowujEce.
Ponadto:
- przeprowadzono ewaluacje wewnQtrznq i zewnQtene ustugi Trcnera Aktywnolci,
opracowano finalny produkt ,,l4odel uslugi Trener aktywno3ci" w ramach prac
Grupy Roboczej i Zespolu Projektowego,
- poddano Model TA walidacji przez Siei Tematycznq - zakoiczonej ocenQ
pozytywnE.
2. Dziatania z zakresu upowszechniania Modelu i wdra2ania go do gl6wnego nurtu

polityki:
- realizacja 26 spotkafi informacyjno-konsultacyjnych (po jednym w kaidym
powiecie Dolnego Sleska),
realizacja
spotkai wdro2eniowych w 10 w powiatach,
opracowanie, publikacja a dystrybucja Przewodnika po Modelu Trener Aktywnosci
(250 egz. + 1000e92. CD),
publikacja i dystrybucja - broszury informacyjnej Trener Aktywnosci - 1000 egz.
LEczna wartose

projektu: 1

544l37zl.

P.ojekt pt.,,Sila .odziny" (VII-XII 2014r.).
Projekt realizowany byl przez Fundacje Opieka i Troska w partnerstwie z GminE Wroclaw
reprezentowanA przez t\4iejski O6rodek Pomocy Spolecznej, wsp6mnansowany ze 6rodk6w
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t4inastra Pracy iPolityki Spolecznej w ramach Programu pn.,,Oparcie Spoleczne dla Os6b
z Zaburzeniami Psychicznymi".

Celem projektu bylo przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu 8 rodzin borykajacych
siQ z problemem choroby psychicznej swoich czlonk6w oraz wsparcie tych rodzin
w kierunku zdrcwienia poprzez zwiekszenie integracji wewn4trz rodzannej, zwaekszenie
integracji pomiedzy rodzinami biorEcymi udzial w projekcie oraz bodowanie integracji ze
spolecznosciE lokalnE miasta Wroctawia.

w ramach proiektu zrealizowano/ zorqanizowano:

. 20 spotkai\ Zespolu wsparcia arodowiskowego dla calej sieci systemu rodzinnego wg innowacyjnej metody terapeutycznej,,Otwarty Dialog",
. 9 spotkai terapeutyczno-edukacyjnych/grup wsparcia,
. 6 godzin poradnictwa pracownika socjalnego,
. osiedlowy Festyn z okazji Swiatowego Dnia SolidarnoSci Z Osobami Chorui4cymi,
. 4 wyj3cia kulturalno - integracyjne dla czlonk6w rodzin (kino, rejs po Odrze,
Afrykarium, teatr),
. 2 -dniowy wyjazd integracyjny dla rodzin,
. spotkanie wigilijne, podsumowuiace udzial w projekcie,
. publikacja biuletynu podsumowujEcego projekt i opisujecego metodq
tera peutyczn E ,. Otwa

rty Dialo9".

Re2ultatv proiektul
. poprawa stanu zdrowia psychicznego u os6b chorych oraz wzrost ich motywacji
do kontynuowania leczenia i niwelowania skutk6w doswiadczanej choroby,
. wzrost wiedzy na temat do6wiadczanej choroby, iej mechanizmow, a tak:e
mo2liwo6ci isposob6w korzystania z pomocy, wzrost poczucia sprawstwa wobec
sytuacji choroby,
. zmniejszenie poziomu poczucia wstydu, stygmatyzacji spolecznej oraz,,innoici",
. wzrost integracja rodzin, wzajemnego zaufania, otwartoici i empatii, r.rmiejQtno6ci
funkcjonowania w rodzinie igrupie, dzielenia sie doSwiadczanymi problemami,
wzajemnego sluchania sie i wspierania.
oparciu o jego uczestnik6w tworzEcych
zrealizowanego projektu
zantegrowanA grupe, przy Fundacji Opieka i Troska powolany zostal Klub Rodzlny
problemem choroby psychicznej, wpisujacy sie
zrzeszajEcy spolecznoSa rodzin
w system oparcia spolecznego dla tych Srodowisk.
Ponadto organizacja wydar2ei integracyjnych z udzjalem Srodowisk os6b chorujecych
oraz lokalnej spolecznoSci przyczynila siQ do popularyzacji wiedzy nt. chor6b
psychicznych i niwelowania stereotyp6w i leku przed osobami chorujQcymi u zdrowych
czlonkow sooleczenstwa.

iw

W wyniku

z

Budiet proiektul
Calkowity koszt projektu (bez koszt6w osobowych): 37 630,0021 Zadania publiczne
wsp6lfinansowane z dotacJl llinlste.stwa Pracy I Polltykl Spolecznei:

1) zadanie

w

ramach ,,Programu asystent rodziny
(I-XII 2014r),

pieczy zastepczej na rok 2014"

i

koordynator rodzinnej

celem realizacji zadania byly:
poprawa funkcjonowania 50 wroclawskich rodzin biologicznych do6wiadczaj4cych
wypelnianiu funkcji opiekuiczo wychowawczych, poprzez
trudnoici
zapewnienie wsparcia 5 asystent6w rodziny w formie: opracowanaa planu pomocy
rodzinie, wspierania aktywnosci spolecznej zawodowej rodzin, prowadzenia
konsultacji wychowawczych dla rodzic6w, pomocy w rozwiezywaniu problem6w
organizacji
wychowawczych, socjalnych, psychologicznych, pomocy
gospodarstwa domowego, itp. ;

w

i

w

3l

-

poprawa funkcjonowania 360 wroclawskich rodzin zastepczych, poprzez
zapewnienie wsparcia 12 koordynator6w rodzinnej pieczy zastepczej w formie:
wsparcia w wypelnianiu zadai rodziny zastQpczej, przygotowania planu pomocy
dziecku, zapewnienia specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej,
rehabilitacyjnej, edukacyjnej), udzielanae wsparcia pelnoletnim wychowankom
rodzin. ito.

Bud:et zadariai
Koszt calkowity: 600 392t6421
w tym 3OO 196,3221dotaqi MPiPS oraz 3OO 196.3221wkladu wlasnego.

2) zadanie w ramach ,,Resortowego Progrcmu wspicrania rozwoiu rodzinnej
pieczy zastepczej na rok 2Ot4" (l-XlI 2014t),
Celem realizacji zadania byl rozw6j rodzinnej pieczy zastepczej we Wroclawiu popeez
wzrost liczby os6b przygotowanych do pelnienia funkcja rodziny zastepczej, wzrost liczby
rodzin zastQpczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastQpczej oraz poprawe
warunk6w przebywania dzieci w rodzinnej pieczy zastqpczej.
Zrealizowano nastepujece dzialania :
organizacja specjalistycznego szkolenia dla 61 os6b kandydat6w do pelnienia
funkcji rodzin zastepczych zawodowych niezawodowych oraz prowadzqcych
rodzinne domy dziecka zamieszkujqcych na terenie miasta Wroclawia.
... powoldnie 1 nowej zawodowej rodziny zastepczej dla 2 dzieci 2atrudnienie
ooiekun6w.
przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia rodziny

-

i

-

-

zasrQpczel.

Bud2et zadania!
Koszt calkowity to 44 OOO,0O

21.

NADODRzAISKIE CENTRUII wsPARcIA

Nadodrzaiski€ Centrum Wsparcia jest kom6rk4 organizacyjna Miejskiego 06rodka
Pomocy Spolecznej we Wroclawiu powstalE dziQki realizacji projektu pn. ,,Kreacja
Nadodrzaiskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury slu:ecej
spolecznoici lokalnej i podopiecznym MOPS - rewitalizacja budynk6w przy ul. Rydygiera
we Wroclawiu", kt6ra rozpoczela dziatalno6i na poczEtku 2013 roku.

W roku 2014 Nadodrzaiskie Centrum Wsparcia realizowalo dzialania w zakresie pomocy
spolecznej o charakterze;
dziennym mai4cym na celu szeroko rozumiane wsparcie rcdziny oraz
aktywizowanie spoleczno6ci lokalnej;
calodobowym oferuiEc niezbqdna pomoc socjalnE wsparcie specjalistyczne
w ramach 05rodka wsparcia.
W zakresie dziala6 dziennych na rzecz wspierania rodziny i aktywizowania srodowiska
lokalnego Nadodrzaiskie Centrum Wsparcia:
1. przygotowalo i zaoferowalo klientom bezplatnel
konsultacjeipsychologicznei pedagogiczne;
doradztwo w ramach Punktu Aktywizacji Spolecznej i Zawodowei;
wsparcie udzlelane podczas indywidualnych spotkai z brokerem edukacyjnym;
porady prawne;
warsztaty o charakterze cyklicznym w6r6d kt6rych znalazly siQ;
warsztaty kompetencji spolecznych;
wa rsztaty pracy nad bezsilno6cia;
warsztatykomputerowe;
wa rsztaty fotograf iczne;
warsztaty artystyczne i decupage;
warsztaty,,Robinsona";
warszlaty muzyczne;

.
.

i

.
.
.
.
.

-
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-

.
.

2.

warsztaty "Savoire vivre ,
warsztaty edukacyjne dla rodzic6w ,, A ja rosnq i rosnQ"i
warsztaty,,Wspieranie rozwoju dziecka";
warsztaty,,Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu;
szkolenia o charakterze cyklicznym, w6r6d kt6rych znalazly sie:
- szkolenia dla kandydat6w na rodziny zastepcze;
- szkolenia dotyczace komunikacji w rodzinie;
szkolenia,,Razem bezpieczniej";
- szkolenia u zakresu przeciwdzialanaa przemocy;
inne iednorazowe formy edukacyine.
inicjowalo liczne spotkania, majEce na celu aktywizowanie <rodowiska lokalnego,
propagowanie inicjatyw spolecznych I promowanre cennych pomysl6wi
- spotkania w Punkcje Aktywno6ci Obywatelskiej;
- spotkania Animator6w Lokalnych;
spotkania antegracyjne;
spotkania partnerskae;

Na terenie Nadodrzahskiego Centrum Wsparcia:

.
.
.
.
.
.

dziala Akademia Lidera w ramach kt6rej lider2y spoleczno6ci lokalnej podnosili
swoje kompetencje;
kontynuowano spotkania utwor2onej w roku ubieglym grupy samopomocowej dla
os6b uzale2nionych;
zorganizowano cykliczne spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastqpczych;
kontynuowano dziatalnoSa punktu poradnictwa zawodowego na odlegloSa;
zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka dla ponad 100 rodzin obiQtych
programem asystenta rodziny;
odbywaly sie ponadto:
konferencje, wizyty studyjne;
dni otwarte Funduszy europejskich;
spotkania robocze i organizacyjne zespol6w merytorycznych;
spotkania Zespolu Interdyscyplinarnego;
spotkania Grup Roboczych i Lider6w ds. przeciwdzialania przemocy;
szkolenia i superwizje dla pracownik6w;
sesje coachingowe dla kadry zarzedzajEcej MOPS;

-

W zakresie dzialai calodobowych Nadodrza6skie centrum wsparcia

realizowalo

zadania dotyczece wsparcia os6b, kt6re znalazly siQ w sytuacji kryzysowej.
o6rodek Interwencji Kryzysowej udzielal pomocy w formiei
konsultacjiinterwencyjnychi
wsparcia specjalistycznego;
wsparcia socjalnego;

.
.
.
. SChrOnienia;
. telefonu interwencyjnego.
W zakresie schronienia Mieszkaficom OIK zapewniono:
. zakwaterowanie w umeblowanych pokojach wieloosobowych;
. mo2liwo4i korzystania z innych pomieszczefi i ich wyposa2enia,
w zakresie wsparcia socjalnego r specjalrstycznego Mieszkaicy OIK:
. zostali obieci indywidualne prace socjalnA;
. uzyskali potrzebne wsparcie z zakresu poradnictwa specjalistycznego: prawnego
psychologicznego, pedagogicznego;
. uzyskiwali wsparcie finansowe, zgodnie z posiadanymi uprcwnieniami,
. otrzymywali podstawowe 6rodki czystojci, artykuly spozywcze i odzie2;
Na pobyt czasowy do O6rodka Interwencji Kryzysowej przyjqto 99 os6b. Beneficjentami
olK byly gl6wnie osoby doswaadczajEce przemocy w rodzinie, ale r6wniez byli to
wychowankowie plac6wek opiekufrczo wychowawczych, osoby niepelnosprawne iosoby
znajdujEce sae w sytuacji kryzysowej z annych powod6w.

Ponadto w manionym roku pr2eprowadzono 2t6 interwencji bezpo6rednich
interwencje za posrednictwem telefonu i komunikatora internetowego.

PODSUI.IOWAI{IE

w 2014

DZIATAf CEI{TRUM PRACY SOCJALNEJ I

i

liczne

RODZINY

ROXU.

Dzialania CPSR w 2014 roku ukierunkowane byly na realizacje zadah zwiEzanych:
. z podnoszeniem jako6ci pracy pracownik6w socjalnych i asystent6w rodziny,
w tym pracownikow nowozatrudnionych;
. z udzielaniem wsparcia merytorycznego i emocjonalnego pracownikom socjalnym
i asystentom rodziny;
. z poradnictwem specjallstycznym, konsultacjami i udzielaniem wsparcia klientom
MOPS, mieszkarlcom Wroclawie.
. koordynowaniem superwizji zewnetrznej indywidualnej a grupowej dla
oracownik6w f4OPS:
. z nadzorem i koordynowaniem zadai wykonywanych pnez asystent6w rodziny
powo.lanych na rzecz wspierania rodzin w zakresie wypelniania ich funkcji
opiekuriczo - wychowawczych we wspolpracy z pracownikami socjalnymi olaz
koordvnatorami IVIOPS r
. z realizaci4 Prog€mu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych ,,dwa plus t.zy ijeszcze
wiecej" oraz Og6lnopolskq KartE Duiej Rodziny;
. ze wspolpracA z pracownikami socjalnymi w zakresie realizowanego przez MOPS
projektu systemowego,,Wroclaw Miastem Aktywnych"i
. ze wspolpracq z pracownikami socjalnymi i instytucjami dzialaiEcymi w obszarze
pomocy spoleczneji
. z realizowaniem 5rodowiskowej metody pracy socjalnei;
. z organizacia i koordynowaniem praktyk w MOPS;
. z organizaciE i koordynowaniem prac spo.lecznie uzytecznych, we wspolpracy
z Powiatowym Urzedem Pracy;
. z koordynacia pomocy wolontaryinej na rzecz klientow i rodzin obietych pomocE
!'toPs;
. z zapewnieniem obslugi organizacyjno - technicznej Zespolowi
interdyscyplinarnemu ds. P€eciwdzialania Przemocy w Rodzinie.
W roku 2014 specjalistki pracy zespoloweji
. rcalizowaly dzialania sprzyjaiEce rozwojowi warsztatu pracy socjalnej. Zgodnie
z zapotrzebowaniem pracownik6w socjalnych prowadzilyi konsultacje
indywidualne w ramach specjalizacji, interwencje w Srodowisku, poradnictwo
specjalistyczne na rzecz klient6w, rozmowy indywidualne z pracownikami
socjalnymi;
. wprowadzaly nowozatrudnionych pracownik6w socjalnych i asystent6w rodziny;
. braly udzial w pracach grup roboczych i zespol6w problemowych powolywanych na
wniosek pracownik6w socjalnych;
. wspo.lpracowaly z asystentami rodziny oraz uczestniczyry w ocenach po.lrocznych
pracy asystenta rodziny;
. dy2urowaty w ramach prog€mu wspierania rodzin;
. koordynowaly dzialania zwiezane z funkcjonowaniem Zespolu
lnterdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie;
. koordynowaly dzialania zwiEzane z uslugami Swladczonymi pnez lekarzy
psychiat16w;
. wspolpracowaly z innymi kom6rkami organizacyjnymi na terenie instytucja i poza
[40PS,
. wspolpracowaly z Nadodrzadskim Centrum Wsparcia oraz O6rodkiem Interwencji
Kryzysowej;
. uczestniczyly (organizowaly/wspolorganizowaly) w forach i konferencjach zgodnie
ze swoja specjalizacjE;

.

przeprowadzily z pracownakami socjalnymi ewaluacje przypadku pracy socjalnej
w formie grupowej gl6wnie z nowozatrudnionymi pracownikami socjalnymi.

Speqalistki w 2014 rokui

. towarzyszyly 153 razy pracownikom socjalnym podczas pracy w Srodowisku;
. prowadzily 160 razy pracQ w srodowisku klienta bez udzialu pracownika;
. obejmowaly wsparciem pracownikow socjalnych w formie rozmow indywidualnych
- 363 rozmowv;
. asystowaly 94 razy przy pfteprowadzaniu wywiad6w Srodowiskowych przez
nowozatrudnionych pracownik6w socjalnych;
. wprowadzily zgodnie z procedurE 18 nowych pracownik6w socjalnych (w tym
.
.
.

6 asystent6w rodziny);
przeprowadzily z pracownakami socjalnymi t spotkanie dotyczEce ewaluacji
wybranych przypadk6w prowadzonej pracy socjalnej ;
udzielily 514 konsultacji wedlug wybranej specjalizacji, kt6re slu2yly wsparciu
merytorycznemu, a
zwlaszcza ksztaltowaniu zachowai niezbednych
I przydatnych w pracy socjalnej;
na rzecz klient6w MOPS udzielily lacznie 424 porady dla 2O3 rodzin.

Uslugi psychiatryczne gwiadczone byty w 37O rodzinach (653 osoby w rodzinie). Lqcznie
zrealizowano 427 wizyt domowych. Wizyty realizowane byly pnez 3lekarzy psychiatr6w.
Dw6ch lekarzy zatrudnionych w ramach umowy z MOPS - 3O5 wizyt oraz lekarza
zatrudnionego pr2ez Wroclawskie Centrum Zdrowia w ramach ,,Programu edukacji
zdrowotnej oraz motywowania do podjecia leczenia specjalistycznego os6b
z podejrzeniem zaburzei psychicznych, bedqcych pod opieke terenoweqo pracownika
socjafnego" - 122 wizyty.
Interwencje u os6b zaburzonych psychicznie odbywaly siQ gl6wnie w obecno6ci
pracownikow socjalnych, a w razie potr2eby koordynatora CPSR oraz policji, pielQgniarki
6rodowiskowej, pracownik6w stra2y miejskiej,

Konsultanci psycholod2y i pedagodzy.
Ze specjalistycznego poradnictwa psycholoqicznego oraz pedagogicznego korzystali
w 2014 roku peede wszystkim klienci |4OPS oraz mieszkancy Wroclawia i pracownicy
socjalni, Poradnictwa udzielano zarowno w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej iRodziny
993 razy oraz w miejscu zamieszkanaa klaenta 6t 1 razy. Konsultanci podejmowali tak2e
dzaalania w interwencjach kryzysowych na rzecz 7 rodzin. Ogolem w siedzibie i w terenie
pracq psychologicznE objeto 681 os6b, a prace pedagogicznE 151 os6b. Na rzecz
projektu WlllA konsultacje psychologiczne pneprowadzono z 72 klientami I4OPS. Ponadto
konsultanci przeprowadzili 98 konsultacji indywidualnych z pracownikami socjalnymi,
wlqczali sie w prace grup roboczych w zakresie problematyki dotyczEcej przerr,ocy 457
ftzy (na eeaz 188 rodzin) oraz uczestniczyli w zespolach problemowych majEcych na
celu pomoc w rozwiazaniu trudnej sytuacji rodzin 55 €zy (na rzecz 25 rodzin),
realizowany jest ,,Projekt
(PWR),
projektu
Wspierania Rodziny"
W ramach
konsultanci pedagodzy ipsycholodzy
przeprowadzili 312 spotkai konsultacyjnych (w tym 125 konsultacji pedagogicznych ),

W f4iejskim O6rodku Pomocy Spolecznej od 2012 roku

Z

programu skorzystaly lqcznie 2O3 rodztny (847 os6b

w

rodzinach), podopieczna

f4iejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej i nie tylko.
Prog€m Wspierania Rodziny realizowany w CPSR w roku 2014 opieral siQ na pomocy
i wsparciu ze strony psycholog6w, pedagog6w i lekarzy psychiatr6w skierowanej
do poszczeg6lnych czlonk6w rodzin jak i calych system6w rodzinnych. W PWR braly
udzial osoby posiadajece dzieci, majEce problemy nie tylko wychowawcze z dzieimi, ale
przede wszystkam rodzinne, kt6re przekladaly sie bezpo6rednio na zachowanie dzieci
i wystqpujEce u nich zaburzenia. Realizowany byl poprzez indywidualny kontakt
z klientem w czasie stalych dy2ur6w psycholog6w i peda9o96w w r62nych plac6wkach
MOPS, ulatwaajEc tym samym dostep klienta do specjalisty. Konsultacje koncentrowaly
sie na problematyce wychowawczej, relacjach rodzinnych oraz wsparciu w sytuacji
kryzysu.
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Ponadto Programem objete zostaly rodziny, w kt6rych doszlo do umieszczenia dziecka
lub dzieci w pieczy zastepczej, a praca z nimi polegala na motywowaniu
i ukierunkowywaniu dziatai majAcych na celu odzyskanie dzieci izadbanie o ich
prawidlowy rozwoj i wychowanie,
Specjalasci udzielali tak2e wsparcia bezpo6rednio w 6rodowisku w ramach tzw. interwencji
i interwencji kryzysowej. l"lo2liwe bylo wiec dotarcie do (rodowisk, gdzie klient mial
trudnosci z samodzielnym udaniem sie do konsultanta (ze wzgledu na chorobe lub
trudno6ci w zaoewnieniu oDieki dla os6b zale2nvch).
NowosciE w tym roku bylo uruchomienie formy wsparcia dla rodzinyjaka sa mediacje.
Przeprowadzono 4 spotkania mediacyjne na rzecz 2 rodzin,
Staly wzrost skuteczno6ci oraz ukierunkowania wsparcia na potrzeby klienta (te
zglaszane i te diagnozowane pzez osoby pracujece z rodzinA) zapewniala wymiana
informacji w formie superwizji wewnetrznej i zewnetrznej.
TrudnoaciE w prccy z rodzinami jest niska motywacja do zmiany wielu os6b
korzystajEcych z pomocy. lYo2na odnie6e wra2enie, 2e udzial w spotkaniach jest
podyktowany lekiem przed utrat4 pomocy finansowej, Wiele rodzin 2yje w skrajnie
trudnych warunkach mieszkaniowych i materialnych. Zaniedbania Srodowiskowe
i rodzinne siegajE wczeSniejszych pokolefi. Czynniki te wplywajE hamujEco
na mo2liwoici pomocy rodzinom.
W por6wnaniu z ubieglym rokiem wzrosla ilo6i rodzin, gdzie rozpoznano przemoc
ibezrobocie,
W roku 2014 poszerzona wzbogacona zostala oferta warsztatowa skierowana
do rodzic6w a rodzic6w z dzieimi.
. warsztaty edukacyjne dla rodzic6w dzieci 0-10 lat;
. warsztat z zakrcsu psychologii rozwojowej dzieci 0-10 lat;
. warsztat z zakresu psychologii rozwojowej dzieci w okresie dorastania;

i

. warsztaty

edukacyjno-wspieraiqcer,,Komunikacja w rodzinie",,,Normy
i zasady. Opracowanie i wprowadzanie systemu zasad domowych",,,Wychowanie
bez przemocy" i

. warsztat "My rodzice nastoletnich dzieci";
. warsztat ,,SzczeSliwy rodzic to szcze6liwe dziecko";
. warsztat - ,,M6w tak, 2eby dziecko ciq uslyszalo" -metoda porozumienia bez
przemocy - 3 cykle warsztatowe;
. warsztaty edukacyjne dla rodzic6w z psychologii rozwojowej dzieci
l-12 r,2," )
. warsztaty edukacyjne dla rodzic6w dzieci w wieku 0-18 lat.
LEcznie z warsztatow skorzystalo 75 os6b.
Przewa2ajEcA czQsa uczestnik6w warsztat6w w roku 2014 to beneficjenci Programu
Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych ,,du/a plus trzy ijeszcze wiecej". W warsztatach braty
r6wnie2 udzial osoby skierowane przez asystent6w rodziny.

P.aktyki zawodowe i studenckie
W kom6rkach organizacyjnych lvlOPS praktyki zawodowe odbywalo w 2014 roku
67 student6w i sluchaczy. Praktyki realizowane byty w Zespolach Terenowej Pracy
Socjalnej, Zespole Koordynacji i Monitoringu Pieczy Zastepczej, Dziale Adaptacji Os6b
Niepelnosprawnych, Dziale Pomocy Instytucjonalnej, Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny,
Rodzinnych Domach Dziecka, Dziennym Domu Pomocy Spolecznej.,Pogodna Jesie6",
w O6rodku Adaptacyjnym,,Na Cieplej".
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kaz pos2czeg6lnych szk6'l i i1066 student6w gr:edstawia Doni2sr ra tabela
Lp.
Ucz€lnia
kierunek
tlo6e os6b
1.

2.

Dolnosleska Szkola Wy2sza

Pedagogika rodzinna

Edukacji TWP

Placa socjalna- doradca

Ul. Wagonowa 9

sooatnv
Pedagogika specjalna

1

Resocializacia
Administracja publiczna

1

Uniwersytet Wroclawski

3

Pedagogika opiekuicza z
teraDta
Pedagogika - praca socjalna
Poradnictwo zawodowe

i

I

coachinq
3.

6.
7.
B.

9.

Niepubliczna Wy2sza Szkola
Ivledyczna

Dietetyka

Uniwersytet Medyczny
Kolegium Pracownik6w
Slu2b SDolecznvch
Omega Policealna Szkola
Rozwoiu Zawodoweqo
OSrodek Ksztalcenia Lekarzv
Cosinus Zaoczna Policealna
Szkola
Wy2sza Szkola Nauk
Humanistycznych i
Dziennikarstwa

Wydzial Nauk o Zdrowiu

1

Praca socjalna

3

Asystent osoby
niepelnosprawnej
Medycyna rodzinna

2

I

Technik administracji
Asystent rodziny

razem

67

Asystent rodziny
W strukturach MOPS

w roku 2014 na umowe zadaniowE zatrudnionych bylo 7 asystent6w

(5 etat6w) rodziny. Kazdy z asystent6w rodziny wspolpracowal z 10-14 rodzinami.
Ponadto od kwietnia 2014 r. w ramach projektu systemowego Wroclaw Miastem

Aktywnych zatrudniono na umowQ zlecenie 16 asystent6w rodziny. W ramach projektu
WMA asystenci wspolpracowali z E3 rodzinami. tEcznie w roku 2014 do wspolpracy
z asystentami rodziny skierowano 155.odzln.
Do gl6wnych zadai asystenta rodziny nalezy:
. opracowanie i realizacia planu pracy z rodzrn4;
. prowadzenie dokumentacji dotyczqcej pracy z rodzin4;
. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji iyciowej i w zdobywaniu
umiejQtno6ci prawidlowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiqzywaniu problem6w socjalnych,
psychologicznych, wychowawczych ;
. motywowanie czlonkow rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic6w i dzieci;

.

dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny (okresowa ocena nastepuje po
6 miesiqcach pracy z rodzin4. Harmonogram planowanych ocen dla
poszczeg6lnych rodzin znajduje sie w dokumentacji asystenta)
. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakoiczeniu pracy z rodzinE;
. sporzqdzanie na wniosek sEdu opinii o rodzinie ijej czlonkach ;
. wspolpraca z podmiotami dzialaiEcymi na eecz rcdziny;
. podejmowanae dzialah interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrozenia
bezpieczeistwa dzieci i rodziny,
Asystent rodziny, realizujAc swoje zadania, odpowiedzialny byl za koordynowanie dzialafi
zmierzajEcych do poprawy sytuacji rodziny.
W roku 2014 zakoiczono wspolprace z 77 rodzinami, z tego w 50 rodzinach
zrealizowano cele i osiEgnieto efekty, w 1 rodzinie cele zostaly zrealizowane czegciowo,
w 19 rodzinach zakoiczono wspolprace z powodu braku gotowo6ci do zmiany
i nie zrealizowano zaplanowanych cel6w, w przypadku 3 rodzin pnekierowano prace na
innE forme wsparcia. W pozostalych rodzinach konieczna jest dalsza wspolpraca
zmierzajqca do osiEgniecia zaplanowanych cel6w.
Asystenci rodziny w roku 2014 w zale2noSci od potrzeb uczestniczyli w zespolach
problemowych lub grupach roboczych. W sklad zespolu problemowego igrup roboczych
opr6cz asystenta rodziny wchodzil pracownik socjalny, kurator spoleczny lub zawodowy,
pedagog szkolny, psycholog, specjalista ds. aktywizacji spoleczno - zawodowej,
kierownik CPSR, dyrektor, pracownik socjalny i psycholog Wroclawskiego Centrum
Opieki, Wychowania i Adopcji oraz w jednostkowych przypadkach przedstawiciele rodzany
na rzecz, kt6rej powolano zespol.
Asystenci rodziny podjqli sie r6wnie2 zorganizowania i przeprowadzenia w grudniu
artystycznych warsztat6w edukacyjnych, kt6rych celem bylo wzmocnienie wiezi
emocjonalnych w rodzinie igrupie, organizacja czasu wolnego. W zajeciach uczestniczylo
5 rodzin (rodzice z dzieimi).
Dodatkowo rodziny korzystajace ze wsparcia asystentdw rodziny w ramach projektu
,,Wrcclaw Miastem Aktywnych" sko.zystaly z warsztat6w wyjazdowych (19 rodzin),
z akademii rcdzica (\4 rodzin). Ponadto 53 rodziny odbyly konsultacje psychologiczne
lub pedagogiczne 6wiadczone przez konsultant6w CPSR,

Punkty aktywizacii spoleczno-zawodowej (PASZ)
Dzialania PASZ kierowane byly do os6b nieaktywnych spolecznie

i zawodowo, os6b
pozostajqcych bez zatrudnienia, os6b zagro2onych wykluczeniem spolecznym.
Oferta PASZ, to przede wszystkim szeroko rozumiana aktywizacja spoleczno -zawodowa,
poradnictwo calo2yciowe, edukacja i wsparcie.
Poradnictwa udzielono 600 osobom (1 343 osoby w rodzinach) w tej liczbie bylo 316
kobiet ( 583 rodzin niepowtarzajqcym sie, 1 305 os6b w rodzinie), z czego 378 os6b
zglosilo sie do PASZ po raz pierwszy,333 os6b zaproszono do projektu systemowego
,,Wroclaw Miastem Aktywnych" - w tym 211 kobiet.
W ogdlnej liczbie (500) klient6w PASZ bylo 61 os6b z rodzin wielodzietnych (317 os6b
w rodzinie), 26 os6b po pobycie w zakladach karnych (44 osoby w rodzinie), 8 os6b
narodowoaci romskiej (32 osoby w rodzinie) oraz 142 klient6w posiadajqcych orzeczenie
o niepelnosprawnosci (249 os6b w rodzinie).
Prace spolecznie uiyteczne
Prcgram prac spolecznie u2ytecznych, realizowany od 2006 roku, skupia sie na
wspieraniu dzialad slu:4cych reintegracji zawodowej os6b bezrobotnych bez prcwa do
zasilku, korzystajEcych z pomocy spolecznej. Celem tych prac jest przede wszystkim
przygotowanie os6b wykluczonych do pelnienia 16l zawodowych oraz do pelnego
uczestnictwa w 2yciu spolecznym, gospodarczym, politycznym, a udzial w programie ma
slu2yi zwiekszaniu zdolnosci do zdobycia a utrzymania zatrudnienia. Prace spolecznie
u2yteczne, w maksymalnym wymiarze 10 godzin tygodniowo, organizowane sE
w jednostkach organizacyjnych pomocy spolecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujEc.ych sie pomocE charytatywnE lub na rzecz spolecznoSci lokalnej,
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W ramach prac spolecznie uiytecznych wykonywane sa r62ne rodzaje prac

miedzy
porzedkowe,
gospodarcze,
biurowe,
opiekuicze.
t4iejsca pracy w ramach PSU organizowane sal w:
a) jednostkach organizacyjnych pomocy spolecznej (np. o5rodki pomocy spolecznej,
domy pomocy spolecznej, plac6wki opiekuiczo-wychowawcze, oirodki wsparcia,
o<rodki interwencji kryzysowej),
b) organizacjach pozarz4dowych statutowo zajmujEcych siQ pomoca charytatywnq lub
na rzecz spolecznosci lokalnej, organizacjach pozarzqdowych realizujecych zadania
pomocy spolecznej na zlecenie lub w ramach dzialai statutowych.
c) instytucjach dzialajecych na rzecz spoleczno6ci lokalnej (np. szkoty, domy kultury,
biblioteki, przedszkola, 2lobki).
Projekt Prac Spolecznie U2ytecznych w 2014 roku realizowany byl w okresie IV-XIL

innymi: prace administracyjno

Pozyskano - 218 miejsc pracy w 54 Instytucjach poiytku publicznego
Do projektu pracownicy socjalni i specjalisci Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny zglosily
154 osoby, w tym 53 kobiety.
W ramach prac spolecznae u2ytecznych skierowano do pracy 120 os6b (w tym 40
kobiet), z czego 1O8 os6b ( w tym 38 kobiet) podjelo zatrudnienie.
W wyniku podjetych dzialai na rzecz bezrobotnych klient6w MOPS we Wroclawiu (praca
socjalna, aktywizacja zawodowa poprzez PSU) zatrudnienie na otwartym rynku pracy
uzyskato 11 os6b (w tym 4 kobiety),
Wsp6lpraca z Centrum lntegracji Spoleczne,
Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej w roku 2014 wsp6lpracowal z Centrum Integracji
Spolecznej (CIS) na rzecz zagro2onych wykluczeniem spolecznym mieszkafic6w
Wroclawia. Pracownicy socjalni MOPS na podstawie przeprowadzonych wywiad6w
Srodowiskowych skierowali l4cznie 205 os6b do uczestnictwa w CIS w ramach realizacji
projekt6w ,,Centrum aktywnych" oraz do szkole6 poza projektowych zgodnie z ustawa
o zatrudnieniu socjalnym. Centrum Integracji Spolecznej podpisalo Indywidualne
Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) z 90 osobami. W trakcie realizacji zajQi
rozwiEzano IPZS z 12 osobami.
Zesp6l lnterdyscyplinarny ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje
na podstawae uchwaly Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 4 listopada 2010 roku
Nr LVI/1715/10 w sprawie okre6lenia trybu i sposobu powolywania i odwolywanaa
czlonk6w Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz
szczeg6lowych warunk6w jego funkcjonowania, Obsluge organizacyjno-technicznE
Zespolowi zapewnia Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS,
Na podstawie Zatzfudzenia nr 887/11 Prezydenta Wroclawia z dnia 1 kwietnia 2011 roku
w sprawie powolania Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Pzeciwdzialania Przemocy
w Rodzinie (z p62n. zm,), w sklad Zespolu Interdyscyplinarnego Prezydent Wroclawia
powolal 20 os6b z przedstawicieli: Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej, Sqdu
Rejonowego oraz Okregowego, Pogotowia Ratunkowego, Prokuratury, Policji, Urzedu
Miejskiego Wroclawia, Komisji RozwiEzywania Problem6w Alkoholowych, Stowarzyszenia
pomocy AKSON.
Do grudnia 2014 roku pomoce objQte byly 1 253 rodziny dotkniete przemocq w rodzinie,
lEcznie 3 513 osob, w tym 811 dzieci.

Do Zespolu Interdyscyplinarnego w roku 2014 wplynety 953 zgloszenia dotyczEce
podejrzenia wystepowania przemocy w rodzinie, Wypetniono 1064 zatEczniki Niebieska
Karta - A, powolano 14E3 grupy robocze, w kt6rych uczestniczylo 1391os6b. co do
kt6rych istnieje podejrzenie, 2e s4 dotkniete przemocE w rodzjnie oraz 839 os6b, co do
ktorych istnieje podejrzenie, ie stosuja przemoc w rodzinie, Ze statystyk wynika,2e
w wiekszo5ca osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy se meiczyini I O47 ooz
133 kobiety. Os6b, co do kt6rych istnieje podejzenie, 2e s4 dotkniete przemoca
w rodzinae bylo 1449, w tym I 117 kobiet, 267dzieci i 1O5 mezczyzn.
39

w 89O przypadkach wskazano na problem
nadu2ywaniem alkoholu, narkotyk6w oraz zaburzenia psychiczne, w tym 753 osoby
nadu2ywaj4ce alkoholu (z tego 9t os6b po 60 roku zycia), 45 os6b nadu2ywajEcych
6rodki odurzajace (z tego zadna w wieku od 8 do 18 lat), 92 osoby byly leczone
psychiatrycznie (z tego 8 osob po 65 roku 2ycia).
W6r6d os6b stosujEcych przemoc

z

Ponadto w roku 2014 Policja wszczela 854 Procedury NK - A, pracownicy l4iejskiego
Oirodka Pomocy Spolecznej wypelnili 226 druk6w NK - A, KRPA sporzadzito 67 NK-A,
pracownicy o6wiaty wszczeli 30 procedur natomiast pracownicy slu2by zdrowia 11.

Metoda 6rodowiskowa
Centrum Pracy Socjalnej iRodziny

w 2014 roku wlEczalo sie r6wnie2 w dzialania
dotyczAce wdra2ania metody 6rodowiskowej. CPSR bylo odpowiedzialne

za podsumowanie dzialai rocznych wszystkich Zespol6w Terenowej Pracy Socjalnej oraz
zespolu ds. Os6b Bezdomnych i Uchod2cow.
Jednym z wielu cel6w przyswiecajEcej wroclawskiej strategii polityki spolecznej jest
,,tworzenie (przy aktywnym udziale spoleczno6ci lokalnej) warunk6w i przeslanek
slu:4cych do zaspokajania potrzeb zbiorowych i indywidualnych mieszkaic6w oraz
rodzin, w tym warunk6w rozwojowych dla wszystkich grup wiekowych lokalnej
spolecznoSci"'. Jest to bardzo wazny zapis realizowany przez Zespoly Terenowej Pracy
Socjalnej w Miejskim O6rodku Pomocy Spolecznej przy wykorzystanlu metody
Srodowiskowej.

Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej jest instytucjq, kt6rej przypada gl6wna rola
w koordynacji rozwiazywania problem6w spolecznych we wsp6ldzialaniu z innymi
instytucjami oraz organizacjami pozarzEdowymi wchodzqcymi w te obszary problemowe.
Coraz czesciej celem Miejskiego O5rodka Pomocy Spo.lecznej we Wroclawiu jest nie tylko
pomoc doraina, ale integracja ze spoleczeistwem iaktywizowanie klient6w. W pracy
z rodzina i osoba stosowane sq instrumenty aktywnej integracji: praca socjalna, kontrakt
socjalny. Wdra2any jest instrument asystenta rodziny, co wyra2nie wskazuje
na zmiane mo2liwo6ci pracy z klientem, a tak2e w oczekiwanych efektach tej pracy.
l"liejski O6rodek Pomocy Spolecznej rozwija tak2e prace ze spolecznojciami lokalnymi
poprzez realizacjQ Program6w Aktywno6ci Lokalnej w ramach projektu systemowego
,,Wroclaw Miastem Aktywnych". Od stycznia 2014 realizowanych jest 12 Program6w
AktywnoSci Lokalnei w r62nych rejonach miasta. Prcgramy te skierowane sq do os6b

zagrozonych wykluczeniem spolecznym, gl6wnie bezrobotnych, niepelnosprawnych oraz
dotknietych przemocE.
Gl6wnym celem powyzszych Program6w Aktywno3cr Lokalnej Jest zwiQkszenie szansy
na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integracje spoleczne os6b zagro2onych
wykluczeniem spolecznym,

Oddzialywaniem objeci sa nie tylko,,klienci" korzystajAcy z pomocy spolecznej, ale tak2e
w coraz wiekszym zakresie spoleczno6ci lokalne. zespoly Terenowej Pracy Socjalnej
zaczynajA animowai spoleczno6i lokalnq pobodzajqc do aktywno6ci wszystkich ,,aktor6w"
sceny lokalnej - ludnoSa, instytucje edukacyjne, oswiatowe, kulturalne, zdrowotne,
organy administracji samorzEdowej, organy 6cigania, wymiar sprawiedliwo6c..
W dalszym ciegu od 2013 w MOPS wdra2any jest model OSL - Organizowania
spoleczno6ci Lokalnej w oparciu o realizacjQ dzialai Srodowiskowych oraz Program6w
Aktywno6ci Lokalnej (budowanie sp6jnoSci spolecznej, funkcje integracji i aktywizacji
spotecznej, oddzialywanie na Srodowisko lokalne w celu poprawy, jako6ci jego
funkcjonowania).

Nowa metoda 5rodowiskowa jakQ jest OSL, wyznacza kierunek rozwoju pracownika

I

Uchwala fi L|V/325A/06 Rady l.4iejskiej Wroclawia w sprawie przyjecia strategii
rozwiEzywania problem6w spolecznych we wroclawiu na lata 2006-2016
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socjalnego

jako organizatora

spoleczno5ci lokalnej, odpowiedzialnego

za

animacje

Srodowiskowa.

Sposrod kadry i4OPS do realizacji OSL w 2014 wybrano dodatkowo 3 osoby, kt6re
dolQczyly do grona organizator6w spoleczno6ci lokalnej oraz 2 ekspert6w i 1 edukatora.
Dla nich kontynuowane byty zajecia w ramach Akademii OSL. Dodatkowo odbylo sie
wyjazdowe dwudniowe szkolenie integracyjne, dotyczAce doskonalenia umiejetnosci
wsp6lpracy zespolowej i rozwiEzywania konflikt6w oraz realizowania inicjatyw
spolecznych. Pelniqc swojE role organizatorzy i eksperci wlaczali sie w organizacje
festyn6w, inicjatyw spotecznych i innych dzialai, m.in. w festyn z okazji Dnia Dziecka dla
rodzin objetych asystentem rodziny, konferencje "Wroclaw dla Rodziny Rodzina dla
Wroclawia" oraz przygotowanie gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W 2014 roku w dzialaniach 6rodowiskowych zaanga2owanych bylo 2O3 pracownik6w
Miejskiego Oirodka Pomocy Spolecznej. Dzialania mialy charakter planowy bEdZ akcyjny,
pracownicy angazowali sie w realizacje r62nych dzialai Srodowiskowych,
W 2014 roku najczQstszymi dzialaniami Srodowiskowymi, kt6re realizowane byly przez
pracownik6w lYiejskiego 05rodka Pomocy Spolecznej byly:
. spotkania partnerskie - 21
. spotkania edukacyjne - 64
. spotkania anformacyjne - 44
. sootkania obvwatelskie - 11
. prowadzenie warsztat6w - 21
. wyj6cia integracyjno -edukacyjne - 41
. festvnv okoliczno5ciowe - 42
W 2014 roku podjeto sie pr6by opracowania mapy 2asob6w i potrzeb w poszczeg6lnych
Zespolach Terenowej Pracy Socjalnej w kontekscie podejmowania dzialai pr2ez Miejski
O6rodek Pomocy Spolecznej na rzecz mieszkaic6w Wroclawia ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zasob6w instytucjonalrych (instytucje i organizacje dzialajqce w sferze
pubficznej, pozaftEdowej oraz baznesowej); Ludzi (osoby wa2ne dla spoleczno6ci
reprezentujEce r62ne sfery :ycia, w tym lokalne autorytety); zasob6w o charakteze
materialnym, (do kt6rych moina zaliczya, m,in.: nieruchomoScii finanse, miejsca,
skupiajEce mieszkahc6w, miejsca do wykorzystania).

socjalni prowadzili 5 Punkt6w Informacyjnych
i 2 Punkty Informacyjno - Konsultacyjne na rzecz mieszka6c6w Wroclawia, Punkty
najcze6ciej usytuowane byly przy radach osiedlowych, spoldzielniach mieszkaniowych czy
parafiach. LEcznie z uslug Punkt6w skorzystato 429 os6b. Pracownicy socjalni udzielili
w roku 2014 - 365 porad z zakresu min, I poradnictwa socjalnego, mozliwosci uzyskania
r6:nych form pomocy (w tym w instytucjach Swiadczecych szeroko rozumiane wsparcie
na terenie Wroclawia).
Ponadto

w roku 2014 pracownicy

REALIZACJA PROGRAMU POMOCY DLA RODZII{ WIELODZIETNYCH ,,DWA
PLUS TRZY r JESZCZE WIECEJ" W 2014 R.
Program realizowany jest na podstawie uchwaly Nr XXXV/2333/05 Rady !liejskiej
Wroclawia z dnia 17 marca 2005 r. z po2n, zm, w sprawie Programu Pomocy dla Rodzin
Wielodzietnych ,,dwa plus trzy i jeszcze wiecej",
W 2014 roku do Programu przyst4pily 542 now€ rodziny.
Od wrze6nia 2005 roku (od pocz4tku realizacji Programu) do koica 2014 roku deklaracje
uczestnictwa w Programie wypelnilo 4 858 rodzin, z tego 599 rodzin przestalo spelnaaa
kryteria (dzieci ukoiczyly 24 lata lub rodzina wyprowadzila sie z Wroclawia), ostatecznie
na dziei 31 grudnia 2014 roku liczba rodzin uczestniczacych w Programie wyniosla

4l

4 259 (9 729 - liczba rodzicow/opiekun6w; 16 111 - liczba dzieci w rodzinach -

l4cznie

25 24O uczestnik6w Programu).
Wa2no6a Karty Rodzina Plus, w 2014
ewaluacyjna.

r,, przedlu2yly L 664 rodziny, wypelniajac ankietq

W 2014 roku zostaly wdro2one i zrealizowane wszystkie formy wsparcia
ipomocy zawarte w ofercie Programu, w tym:
. formy pomocy finansowej dla rodzin spelniaiqcych kryteria dochodowe zgodne
z ustawe o pomocy spolecznej - pomoc finansowa nai 2ywno6i, odzie2, obuwie,
wyposa2enie do szkoly, wypoczynek letni izimowy, oplaty mieszkaniowe i inne;
. bezplatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawner socjalne
i dla os6b bezrobotnych;
. warsztaty edukacyjne dla rodzic6w,
. zorganizowano grupy uczestnik6w na: N'likotajki, imprezy sportowe, warsztaty
,,poipiewaj mi mamo, pospiewaj mi tato", wycieczkQ pociqgiem retro, na spektakl

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

W WCTD;

bezplatne przejazdy

dla

rodzic6w

i

dzieci Srodkami komunikacji miejskiej

na

wszystkich liniach w soboty, niedziele i Swieta;
bezplatne ptzejazdy 2 kl. pociqg6w osobowych Kolei DolnoSlEskich i Przewoz6w
Regionalnych w soboty, niedziele i6wieta w granicach miasta Wroclawia;
wstep do ZOO w cenie 50 zl dla calej rodziny, niezale2nie od iloaci dzieci, w kazdy
dzied tygodnia;
bezplatne warsztaty teatralno - plastyczne dla dzieci i mlodzie2y organizowane pftez
Wroclawskie Centrum Tw6rczoSci Dzaecka oraz warsztaty ceramiki, malarstwa
igrafiki organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mlodzie2y Wroclawska
Galeria Mlodych;
ulgowe bilety wstepu na kArieliska codziennie przez caly sezon;
bezplatny wstep na baseny udostqpnaane przez wybrane szkoly podstawowe;
ulgowe bilety na rejsy po Odrze parostatkami wiktoria i Nereida;
ulgowe bilety wstepu w dni robocze na OpatowickA WyspePeygody,
bezplatny wstqp na Wie2e wadokowq w Bazylice Mniejszej p.w. !w. El2biety;
bezplatny wstep do Centrum Poznawczego dla 4 os6b w rodzinie, dla pozostalych
os6b wstep w cenie biletu ulgowego;
wstep w cenie Biletu Rodzinnego do Humanrtanum bez koniecznoicr doplat za wstep
dzieci;
wstep w cenie Biletu Rodzinnego do Wroctawskiego Parku Wodnego bez koniecznosci
doplat za wstep dzieci;
ulgowe bilety do teatr6w: Wsp6lczesnego, Polskiego, Lalek oraz Centrum Sztuka
Impart, Teatru Muzycznego Capitol, Opery Wroclawskiej iFilharmonii Wroclawskiej;
bezplatny wstep lub ulgowe bilety do muze6w i na wystawy w galeriach;
bezplatne badania i rehabilitacja wad postawy dla dzieci i mlodzie2y do 18 roku :ycia
w Centrach Korekcji Wad Postawy;
preferencje pfty rozpatrywaniu wnaoskow na turnusy rehabilitacyjne dla os6b
z Rodzin Plus posiadajacych orzeczenie o niepelnosprawnoSci;
bezplatne szczepienia przeciw grypie, meningokokom, pneomokokom
i rotawirusom (ograniczona iloia, akcja realizowana w wyznaczonej plac6wce
w okresie jesienno-zimowym);
pomoc dzieciom w nauce Swiadczona przez wolontariuszy;
zorganizowanie dla 400 dzieci z Rodzin PIus imprezy mikolajkowej w Sali
Audytoryjnej przy Centrum Kongrcsowym we Wroclawiu, ul. Wystawowa 1.

W 2014 roku podpisano 19 porozumieri z prywatnymi oferentami, kt6rzy zapewniaje dla
Rodzin Plus ulgi na zakup swoich produkt6w i ustug.
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Dnia 16 czeawca 2014 r. wprowadzona zostala Rozpor24dzeniem Rady Ministr6w
sprawie szczegolowych warunk6w realizacji rzEdowego programu dla rodzin
wielodzietnych (Dz.U. poz.755) Og6lnopolska Kart. Duiej Rodziny.

w

Do dnia 31 grudnia 2014 roku wniosek o wydanie Karty Du2ej Rodziny zlo2ylo 1 4O5
rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca do 31 grudnia 2014 roku wydano 5 076 Kart dla
1 000 rodzin, w tym 1 890 Kart dla rodzic6vopiekun6w, a 3 186 Kart dla dzieci.
Od 1 stycznia 2015 r. Program realizowany jest w oparciu o Ustawe o Karcie Du2ej
Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r.

WYPTATA DODATK6W MIESZKANIOWYCH. SWIADCZEft RODZINNYCH
oRAz SwrADczEfi z rurouszu aLTMENTAcvJNEGo
Dziaf Swiadcze6 majacy swojE siedzibe przy ul. Hubskiej 30/32 zajnuie siQ wyp.lata
dodatk6w mieszkaniowych i 5wiadczefi rodzinnych oraz 5wiadczei z funduszu
alimentacyjnego.

Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe w 2014 roku przyznawane iwyplacane byty na podstawie ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowvch.

Dodatki mieszkanlowe

Kwota
wypaa@.yctr
dodatt6w
gadem w fzll
Uczba wydanych

-

-

dane llczbowe za lata 2010 - 2014

m10

2011

2012

9 604 271

10 178 385

11 300 000

12 900 000

12 639 997

11767

10 042

9 935

10 111

9 807

50 752

48 935

49 830

51 824

50 600

149,24

208,00

226,77

244,92

249,8O

ok. 5 500

5 000

5 549

5 719

d€c1.2ii

Srednia wartoSd
wyptaconego
dodatku :v fzll

Sumiiii*iira

Dodatki energetyc2ne
Dodatki energetyczne w 2014 roku przyznawane iwyplacane byly na podstawie ustawy
z dnia 10 kwietnia 7997 (. Pftwo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze
zmianami) oraz uchwaly
xxll/7906/04 Rady f4iejskiej Wroclawia z dnia 22 kwietnia
2oo4 r. w sprawie upowaznienia dyrektora MOPS do zalatwiania indywidualnych Spraw
z zakresu administracji publicznej nie nale2qcych do zadai z zakresu pomocy spolecznej,

fi

zmienionej uchwalA nr XXXV/2335/05 Rady Miejskiej wroctawia z dnia 17 marca 2015 r,
oraz uchwal4 nr V1258/13 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 28 listopada 2013 r.

Dodatki
atKt enerqet

Kwot

e

-

oane liczb
- ot6|.tn

wyplrco*!-lFB

143 532 zl

2 422
10 700

Sr.dnlr w!fto6e Yttit€&rqo dod.Bu
sumarlE|r llczbr gsd:ratw domowldr
kotzlrtdlfych z dodd(|| mLrzhnlowato

14,54
1 624

Swiadczenia .odzinne
okresie sprawozdawczym w Rozdziale 85212

-

,,Swiadczenia rodzinne. 5wiadczenia
emerytalne i rentowe

z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie
z ubezpieczenia spolecznego" wydatkowano kwoty:

-

zl - na

swiadczenia rodzinne, jednorazowe zapomoge z tytulu
urodzenia dziecka, zasilki dla opiekun6w i sktadki na ubezpieczenie emerytalnorentowe oplacane za uprawnionych klient6w (wyplacane i przyznawane na
podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o awiadczeniach rodzinnych oraz
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu iwyplacie zasilk6w dla opiekun6w);
20 091 a12 zl - na <wiadczenia z funduszu alimentacyjnego (wyplacane
i przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 weeSnia 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do alimentow);
345 2OO zl - na wyplate dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej (wyplacane i przyznawane na podstawae ustawy z
dnia 28 listopada 2003 roku o Ewiadczeniach rodzinnych oraz Uchwaly Nr
LXII/1585/14 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 4 wrze6nia 2014 (Dziennik
Urzedowy wojew6dztwa Dolno6lEskiego z 2014.. poz.3863))

46 O34 57O

sprawozdawczym w Rozdzaale 85295 - ,,Dotacje celowe przekazane
paistwa
na realizacje zadafi bie2Ecych z zakresu administracji rzqdowej oraz
z bud2etu
innych zadai zleconych gminie" wydatkowano kwote 1 789 390 zl na realizacjQ
rzedowego programu wspierania os6b i niekt6rych os6b pobierajecych 5wiadczenie

W okresie

pielQgnacyjne zgodnie z odpowiednimi rozporz4dzeniami.

W Dziale Swiadc2ed w sekcjach obslugujecych 4wiadczenia rodzinne
wydano lacznie 30 324 decyzji administracyjnych.

i

alimentacyjne

W celu usprawnienia iobni2enia koszt6w wyplacanych 5wiadczeh wprowadzono od
pa2dziernika 2010 roku karty peedplacone stanowi4ce Instrument PaeniEdza
Elektronicznego. W 2010 roku wydano 960 kart. Do dnia 31 grudnia 2013 roku 645
klient6w ponownie zadeklarowalo chei dalszego korzystania z Instrumentu Pieniedza
Elektronicznego.

R€alizacja swiadczei rodzinnych w 2014 roku ksztaltowala sie nastQpujQcol

wiadczenia rodzinne bez
orazowej zapomogi z tytuhr
rodzenia dziecka
norazowa zapomoga z tytuhr
rodzenia dziecka

38 967 749

12 29O rodzin

3 039 000
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Zasilek dla opiekuna tqcznie z

)dsetkami
Skladki na ubezpieczenie
4, 3merytalno-rentowe oplacane za
uprawnionych klient6w
Wydatki na Swiadczenia z funduszu
?limentacyjneqo
iaczna kwota wydatkowana na
glivladczenla rodzlnne, na zasilek dla
)plekun6w na skladki na ubezpieczenie
:merytalno-rentowe oplacane za
rgrawnlonych kllent6w i tundusz
rllmentacvlnv
Swiadczenia rodzinne bez
iednorazowej zapomogi z tytutu
5. rrodzenaa dziecka wyplacane ze
lrodk6w Gminy wroclaw
Realizacja rz adowego programu
wspierania os6b iniekt6rych os6b
pobierajAcych Swiadczenie
pieleqnacyjne

2 252 259

310

1 696 000

716 os6b

20 091 812

lacznie 3 870 os6b

66 046 820

385 200

910

1 789 390

ba5 osob

swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjrego oraz skladki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego wyplacane
w latach 2O1O -2014
2610

tztl

Swladczenla
rodzinne b€z
j€dnorazowej
zapomogr z
tytufu urodzenla

2011

fzll

20tz

2013

tzll

2014

1211

Izll

42 999 690

41 861 335

41 L32 459

41 617 168

3a 967 749

6 287 000

6 219 000

6 475 506

3 649 000

3 039 000

756 000

915 000

290 000

2 1r7 391

696 000

17 714 303

19 037 658

19 760 317

20 294 204

x

X

X

X

?ilecka
'Jiidnorazowa
zapomoga z
q utu urodzenla

dzleckt
Skladkl na
ubezpleuenle
emerytalno.eatowe oplacane
za uprawnlonych
klient6w

lvydatkl na

g.rviadc?enla z

furduszu

20 091 812

alh€ntrcvln€oo
zas{ek dla
opiekuna lqczniet,
z odsetkaml

Dzial wydal 196 decyzji o rozlo2eniu na raty kwoty 258 9O4
6wiadczei.

zl

nienale2nie pobranych

Realizujac zadania wynikajEce z ustawy z dnia 7 wrze6nia 2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do aliment6w (j,t. Dz. U. z 2072 roku, poz. 1228) Dyrektor Miejskiego

O3rodka Pomocy Spolecznej zawarl umowq z Biurem Informacji Gospodarczej
prowadzonym przez Krajowy Rejestr Dlug6w Biuro Informacji Gospodarczej SA
w zakresie dopisywania informacji o dluznikach alimentacrnych.
Na dziei 31 grudnia 2014 roku stan zgloszonych do Biura Informacji Gospodarczej
dlu2nik6w alimentacyjnych wyni6sl 5 259 os6b.

Dostep do informacji publicznei
zwiazku z realizacjE ustawy z dnaa 6 wrzeSnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej MOPS rozpatrzyl 23 wnioski skladane przez osoby zainteresowane,
wydal 2 decyzje odmawiajEce udzaelenia informacji publicznej.

w

Ochrona danych osobowych
W zwiEzku z realizacj4 Zarz4dzenia Nr 90/2011 Dyrektora MOPS z dnia 14 grudnia 2011
roku w sprawie wprowadzenia Polityki B€zpieczeistwa i Instrukcji ZarzEdzania
Systemami Informatycznymi slu:Ecymi do ochrony danych osobowych w f4iejskim
O6rodku Pomocy Spolecznej i Powiatowym zespole ds. Oeekania o Niepelnosprawno6ci
we Wroclawiu (z p6in. z.r..) w 2Ot4 roku, na wniosek kierownik6w kom6rek
organizacyjnych IYOPS, przeszkolono a przygotowano upowa2nienia do przetwarzania
danych osobowych dla 435 pracownik6w MOPS, wsp6lpracownik6w oraz praktykant6w
ista2yst6w. Ponadto, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgloszono
do rejestracji 4 nowe zbiory, w kt6rych przetwarzane sE dane osobowe i dokonano 14
zgloszeri aktualizacyjnych,

DODATKOWE ZADANIA

z ustawe z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 6wiadczeniach opaeki zdrowotnej
finansowanych ze 6rodk6w publicznych (Dz. U. 2 2008 r. Nr 164, po2.1027.) Dyrektor
t4iejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej i upowa:niona przez prezydenta osoba wydal
1o91 decyzji potwierdzajecych prawo do opieki zdrowotnej 6wiadczeniobiorc6w, kt6rzy
nie sA zaliczeni do kregu os6b ,,ubezpieczonych".
Zgodnie

-

Sekcja Windykacji w 2014 roku wystawiala upomnienia osobom, kt6re
otrzymaty decyzje o nienale2nie pobranych 6wiadczeniach lub 2Edaniach zwrotu
Ewiadczefi.
Dzial Finansowy

wystawionych upomniefi, tytul6w wykonawczych oraz
ratalnych z klientem przedstawia pona2sza tabela.

11066

ilo6i decyzii o

ukladach

rredrtawia s

Dzialalno66 w zakresie

WYSTAWIONO
UPOMNIENIA

1771770

TYTULY

1 826 153

16 339 768
10 955
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RATALNE -

3.

196

258 903

52

68 085

105 098

16 028

UGOOY

Nale2no3ci w kwocie 7 78'3 148 zl odzyskano w wyniku potrEcefi, wptat wlasnych
dlu2nik6w, rat oraz realizacji tytul6w wykonawczych,

Na podstawie art. 60 ustawy z dnla 27 sierpnia 2009 r.
w 2014 r, umorzono naleino6ci na 096ln4 kwotq 666 558 zl.

o

finansach publacznych

Tytuly dokonanych umorze6 przedstawia poniisza tabela.

Umorzenia z tytulu nienale2nie
pobranych Cwiadczeri
rodzinnvch.
Umorzenia z tytulu nienale2nie
pobranego funduszu
alimentacyineqo
lJmorzenia z tytulu nienale2nie
pobranego dodatku
mieszkaniowego
umo.zenia z tytulu oplaty za
pobyt dziecka w rodzinie
zasteoczei
Umoeenia z tytulu nienale:nie
poblanego Swiadczenia na
pokrycie koszt6w utrzymania
dziecka w rodzinie zasteoczei
umorzenia z tytulu nienale2nie
pobranej zaliczki
alimentacvinei
Umorzenia z tytulu wyplaconej
zaliczki alimentacvinei
Umorzenia z tytulu nienaleznie
oobraneqo zasilku staleqo
Umorzenia z tytulu nienaleznie
pobranego zasilkrl
pielqgnacyjnego
Umorzenia z tytulu nienale2nie
pobranego Swiadczenia
pielegnacyjnego

Umorzenia z tytulu nienale2nie
pobrane9o Swiadczenia na
kontvnuowanie nauki
Umorzenia z tytulu
wyplaconych 6wiadczeh z
funduszu alimentacvineqo

oc6rEm
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26 208,11

19

37 407,19

8

37 Ol2,4A

459 106,16
5 640,91

0

0

0

0

1

534,76

1

124,15

6

10 196,29

4

8 817,65

7

a7 516,62

111

666 554,32

kane nalelnoscl I umonenla w latach 2010

-

2014

mrr

&12

484 780

4 830 897

6 960 935

7 061 036

7 788 148

63 050

149 a05

134 142

453 417

666 558
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Organizacji i Nadzoru w Dziale Prawnym, Organizacji
iNadzoru sporzqdzil 10 projekt6w uchwal Rady l4iejskiej Wroclawia (wszystkie przyjete
przez RIYW) i10 projekt6w za.zEdze{ Prczydenta Wroclawra oraz rczpoznal
iodpowiedzial na 111 skarg,

W 2014 roku Zesp6l ds.

W 2014 roku w ZDON zostalo przygotowanych og6lnie 7 decyzji w sprawach dotyczacych
obowiazku zwrotu Srodk6w publicznych w formie dotacji celowych, udzielanych przez
Gminq Wroclaw organizacjom pozarzEdowym na realizacje zadai publicznych z zakresu
pomocy spolecznej.4
tych decyzji zostalo wydanych peez Dyrektora IIOPS,
w przypadku pozostalych 3 przygotowano projekty decyzji pod podpis upowa2nionego
przez Prezydenta Wroclawia pracownika Ur2edu Miasta.

z

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r, o powszechnym obowiazku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Statutu MOPS wyplacono Swiadczenie rekompensujAce
utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy podczas odbywania ewiczeh wojskowych
13 osobom na kwote 4 252,52 zl, wszystkie te Swiadczenia sa refundowane przez
Wojew6dzki Sztab Wojskowy.

Na podstawie ustawy o pomocy spotecznej (t.j. z 2013 roku, poz. 182) wyplacane jest
wynagrodzenie dla opiekon6w prawnych. W 2014 r, wyplacono je na og6lnE kwote
353 0OO zl dla 79 opiekun6w prawnych (majecych pod opiek4 r19 os'6b).
wynagrodzenie wyplacane jest na podstawie postanowiei sadowych. Na przestzeni lat
2011 - 2014 wyglqdalo to nastepujeco:
2011

2012

:o13

mta

145 106

230 494

274 224

353 000

prawflyah

37

53

73

79

Iloid o36b dla lt6rych
zos{afd ustanowiona
opieka pralrna, ld6ra

61

85

105

119

Kvrota *yplaconych

wynag,odzef
Ilo6d opielur!6n

lest ophcana re

6Rttk6!t:n*rttnvcli-'
Konsultanci prawni udzielili porad prawnych 2 398 osobom i rodzinom.

Dnia 11 marca 2011 r. zostalo podpisane Porozumienie w splawie okrcslenia zasad
wspolpracy 14iejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej, Miejskiego Centrum Uslug
Socjalnych oraz Pogotowia Ratunkowego we Wroclawiu w zakresie przeplywu informacji
i realizowania zadania polegajAcego na Swiadczeniu uslug opiekuiczych w miejscu
zamieszkania klienta na terenie Gminy Wroclaw, Niniejsze porozumienie ma na celu
zapewnienie uslug opiekuiczych w dni wolne od pracy i 6waeta, Ootyczy to os6b
szczeg6lnie samotnych, kt6re wymagaje tej pomocy, a nie kwalifikuje sie do leczenia
szpitalnego. Pomoc ta polega na zapewnieniu niezwlocznej opieki w zakresie potrzeb
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bytowych (wy2ywienie), jak i opieki pielQgniarskiej (pomoc w utrzymaniu higieny
osobistej oraz zaleconej przez lekarza pielegnacji, wykupienia zaleconych lek6w).
W 2014 r. Pogotowie Ratunkowe zglosilo lecznie 56 os6b do tej formy pomocy.
Zgloszenia przyjmuje dy2urujEcy pracownik Zespolu ds, Organizacji iNadzoru.
W roku 2014 pracownicy ZDON nadzorujecy uslugi opiekuncze - ktorych realizatorem od
01.01.2014 r. jest Dzial Uslug Opiekuiczych Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im.
Stefana Kardynala Wyszyiskiego we Wroclawiu - przeprowadzili kontrole jakoSci
wykonywania uslug w miejscu zamieszkania kiient6w, kt6rzy korzystajq z tej formy
pomocy, Sprawdzono lEcznie 231 Srodowisk.

Zgodnie z art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 27 azerwca 2003 r. o rencie socjalnej
- w przypadku gdy osoba, nad ktorE nie zostala ustanowiona opieka prawna, wymaga
opieki innej osoby oraz nie jest w stanie samodzielnie odebrai przyslugujEcej jej renty
socjalnej - Swiadczenie to wyplaca siQ osobie sprawujEcej opieke faktycznE nad osob4
uprawnionA do renty socjalnej. Sprawowanie faktycznej opieki potwierdza prezydent
miasta wlagciwy ze wzglQdu na miejsce pobytu osoby uprawnionej do renty socjalnej.
W przypadku naszego lvliasta takie za6wiadczenia potwierdza Dyrektor Departamentu
Spraw Spolecznych. W 2014 r. bylo wydane l takie zaswiadczenae.

Na wnioski skladane przez Przewodnicz4cych Komisji Rekrutacyjnych, Kierownicy
Zespol6w Terenowej Pracy Socjalnej, potwierdzili 91 okoliczno5ci zawartych
ogwiadczeniach skladanych przez rodzicow i opiekun6w prawnych oraz osoby
(podmaoty) sprawujEce paecze zastQpczE nad dziecmi w procesie rekrutacji do
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania pnedszkolnego
i oddzialach przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych.

w

w ramach realizacji uchwaly nr

LV/139O/14 Rady Fliejskjej wroctawia
z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przyjecia Gminnego proqramu wspierania os6b
w podeszlym wieku, niepelnosprawnych oraz niesamodzielnych na lata 2014-2018,

a tak2e Zarz4dzenia nr 11565/14 Prezydenta

Wroclawia

z dnia 4

sierpnia 2014 r.

w sprawie okrejlenia zasad postepowania przy kierowaniu os6b w podeszlym wieku,
niepelnosprawnych oraz naesamodzaelnych do miejsc pobytu dostosowanych do ich
potrzeb 2yciowych, MOPS rozeznal potrzeby w tym zakresie dla t2 os6b i rodzin
i wystqpil do Dyrektora Departamentu Spraw Spolecznych o skierowanie ich do miejsc
pobytu przystosowanych do ich potrzeb 2yciowych.

W 2014 roku rozpoczeto poch6wka Dzieci i4artwo Urodzonych we Wroclawiu. Zadanie
realizujE wspolnie z MOPS, Wydzial Zdrowia i Spraw Spotecznych UrzQdu l.4iejskiego
Wroclawia, Zarzed Cmentarzy Komunalnych we Wroclawiu, Fundacja Evangelium Vitae,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1we Wroclawiu, Szpital Specjalistyczny
im, A Falkiewicza we Wroclawiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana MikuliczaRadeckiego we wrcclawiu, wojew6dzki Szpital Specjalistyczny we WroclawiL,

W roku 2014 r. Spolka ,,Wroclawskie l4ieszkania Sp. z o.o." zglosila 603 osoby
ubiegajEce siQ o udzielenie ulgi w splacie zadlutenia z tytulu korzystania z lokalu
mieszkalnego celem potwierdzenia sytuacji materialnej przez pracownika socjalnego.
Pracownicy socjalni - zgodnie z rejonizacja sporzEdzali l4cznie 162 karty
informacyjne u klient6w korzystajecych z pomocy materialnej wyplacanej przez 14iejski
OSrodek Pomocy Spolecznej,
Zarzqd Zasobu Komunalnego w 2014 r. wystEpil z wnioskiem o informacje dot. 5 os6b,
kt6re ubiegaly siQ o umorzenie, odroczenie b4d, rozloienie na raty nale:no<ci
pienae2nych za oplaty mieszkaniowe.

z zarzadzeniem nr 8034/13 Prezydenta Wroclawia z dn. 15 lipca 2013r.
sprawie okreSlenia trybu postepowania przy udzielaniu pomocy repatriantom

Zgodnie

w
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iczlonkom ich najbli2szej rodziny, zapraszanych przez GminQ wroclaw do osiedlenia sie
we Wroclawiu, na pisemny wniosek Dyrektora Wydzialu Spraw Obywatelskich U.zedu
Miejskiego wroclawia w 2014 r. MOPS umie6cil w mieszkaniach interwencyjnych
znajdujEcym siQ w O6rodku Opiekuhczo-Adaptacyjnym ,, Pensjonat dla os6b Starszych"
przy uf. Kamiefiskiego 190 we Wroclawiu 2.odziny repatriant6w (3 osoby).

Sekcja lnformatyki MOPS

w roku 2014 opr6cz biezacej pracy

administracyjnoserwisowej zwiqzanej z utrzymaniem cieglo6ci pracy oprogramowania i infrastruktury
informatycznej, przeprowadzila :
- zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami (zestawy
komputerowe, drukarki, urzEdzenia wielofunkcyjne, skanery itp.),
w postepowaniach peetargowych, na lEczna kwotQ: 223 892,57 zl bruttot
zakup serwera j macierzy dyskowej na l4cznE kwotQ: 90 651 zl brutto;
- zakup nowej strony internetowej lv'IOPS;
projekt scalenia 12 rozproszonych baz danych systemu informatycznego POlloST
Std, (koszt 135 OOO zl bruttol.
szkolenae u2ytkownik6w systemu informatycznego POMOST Std. dla 57 os6b na
kwote 92OO zl brutto;
podlqczenie system6w dzaedzinowych do Centralnego Systemu Informatycznego
zabezpieczenia Spolecznego w ramach projektu Emp@tia.

Miejski O6rodek Pomocy Spolecznej dysponuje lecznie 75 nieruchomosciami

Ueb. nl.fl.rio|||oad
trwalv zazad
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Gmrna Wroclaw
Sooldzielnia Mieszkaniowa
Od os6b fizycznYch
Polskie Koleje Paistwowe Oddzial Gospodarowania
NieruchomoSciami we
Wroclawru
Hornet Nieruchomosci Sp.

5

1

I

z.o,o,
Zesp6l Szk6l Nr 18 we

1

Towarzystwo Budownictwa

I

Sooleczneoo

umowa naimu
umowa naimu

umowa najmu
porozumrenre

umowa nalmu

Sekcja ds. wsp6lpracy z organizaqami Pozar.ldowymi nadzorowala w 2014 roku
prace 31 organizacji pozarzqdowych realizujEcych 49 nastepuj4cych zadali:
. prowadzenie Srodowiskowych dom6w samopomocy typu A;
. prowadzenie Srodowiskowych dom6w samopomocy typu B;
. prowadzenie 6rodowiskowych dom6w samopomocy typu C;
. prowadzenie i zapewnienie miejsc w plac6wkach opiekuiczo-wychowawczych

.
.
.

wsParcia dziennego;

organizowanie

i

prowadzenie calodobowych plac6wek opiekuiczo-

wycnowawczycn;

organizowanie wspdrcia osobom usamodzielnianym opuszczaiecym rodziny
zastepcze, rodzinne domy dziecka oraz plac6wki opiekuiczo-wychowawcze
i regionalne plac6wki opiekunczo-terapeutyczne, poprzez wspieranie procesu
usamodzielnienia;
przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkolei dla kandydat6w do
pelnienia funkcji rodzin zastepczych zawodowych i niezawodowych oraz
prowadzEcych rodzinne domy dziecka zamieszkujacych na terenie Wroclawia;
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.
.

kompleksowe wspiercnie procesu usamodzielnienia dla os6b dorastaiecych
w 162nych formach piecTy Tastepczej;
prowadzenie zbiorowego 2ywienia w kuchniach charytatywnych i innych miejscach
wydawania posilk6w osobom bezdomnym i zagro2onym bezdomno6ciq z Gminy
wroclaw;
przygotowanie Wigilii dla najubo2szych mieszkaic6w Wroclawia;
organizowanie i prcwadzenie la2ni i magazynu wydaiacego odzie2 dla os6b
najubo2szych i bezdomnych na terenie Gminy Wroclaw;
organizowanie i prowadzenie schronienia i magazyn6w wydaiacych odzie2 dla os6b
bezdomnych posiadajacych ostatnie stale zameldowanie w Gminie Wroclaw;
prowadzenie magazyn6w przekazujacych zywno6i organizacjom pozarzEdowym
prowadzAcym dzialalnoSa na rzecz os6b najuboiszych;
prowadzenie ogrzewalni oraz realizowanie pakietu interwencrnego dla os6b
bezdomnych przebywajEcych na terenie Gminy Wroclaw;
prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mQiczyzn;

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

prowadzenie OSrodka Wsparcia dla os6b bezdomnych;
prowadzenie ogrodka realizujecego w spos6D zorganizowany terapiQ i poradnictwo
na potrzeby Miejskiego OSrodka Pomocy Spotecznej we Wroclawiu;
prowadzenie O6rodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet i kobiet z dzieemi;
prowadzenie zespolu mieszkai chronionych;
organizowanie i prowadzenie zespolu mieszkai chronionych dla kobiet matek
z dzieimi orcz kobiet w ci42y;
prowadzenie calodobowych dom6w pomocy spolecznej;
organizowanie i prowadzenie dziennego domu pomocy dla os6b starszych z
deficytem pamiqci;
prowadzenie Osrodka Interwencji Kryzysowej;
prowadzenie Specjalistycznego OSrodka Wsparcia dla ofiar pftemocy w rodzinie.

6rodki lqcznie przekazane organizacjom w 2014 roku
Sekcjq wynosily 27 Ol7 413,99 zl w tym',

.
.
.
.
.

i

podlegaiEce rozlrczenrJ przez

7 159 L91,37 zl - zadania wlasne Gminy,
2 254 l82t26 zl- zadania zlecone Gminy,
17 2Al 890,36 zl - zadania wlasne Powiatu,
310 OOO,OO zl - zadania zlecone Powiatowi,
12 15O,OO zl - zadania powierzone Powiatu.
2011

tor,

lolt

33

32

33

5 748 815,00

3 746 98-),OO

6 374 853,00

6 422 a36.OO

r59 191,37

0,00

2 009 474,0O

2 315 698,00

2 059 200,00

2 254 !42,26

19 520 557,00

19 177 311,00

17 669 136,00

15 325 071,00

L7 ZaL 490.36

412 554,00

3OA 772,O0

344 O00,00

310 000,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dnla llstopada 2014 r. na okres zimowy tj. do dnia 31.03.2015 r, zostala otwarta
calodobowa Ogrzaw.lnl. dla os6b bezdomnych (1O0 mlcFc) prowadzona na zlecenie
Gminy Wroclaw przez Towarzystwo Pomocy im, Sw. Brata Alberta Kolo Wroclawskle.
Plac6wka usytuowana jest przy ul. Gajowickiej 62 we Wroclawlu,
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