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Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. jest 
jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działającą, jako wyodrębniona jednostka 
budżetowa. 

 Siedzibą Centrum mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42. 
Centrum zostało powołane w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka, a także w celu umożliwienia osobom i rodzinom 
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Centrum wspiera także rodziny przeżywające trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizuje system pieczy zastępczej. 

Centrum realizuje zadania gminy i miasta na prawach powiatu z zakresu: 
a/ ustawy o pomocy społecznej własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej 

nałożone ustawami albo przejęte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
i samorządowej, 

b/ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
c/ ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,   
d/ współpracy z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze 

szeroko rozumianej pomocy rodzinie, 
e/ ustawy o świadczeniach rodzinnych, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 
f/ ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jako zadania zlecone administracji 

rządowej.   
 

GCPRiPS wykonuje zadania przypisane zarówno powiatowi jak i gminie.  Swoim zakresem 
działania obejmuje obszar Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Działalnością Centrum kieruje Dyrektor – Barbara Steblin-Kamińska, przy pomocy  

2 zastępców i głównego księgowego. 
 
            Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przy pomocy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie  
i Polityki Społecznej sprawuje nadzór nad działalnością: 

1. placówek opiekuńczo –wychowawczych: 
- Ośrodka Wsparcia Rodziny, 
- Pogotowia Opiekuńczego, 
- Rodzinnego Domu Dziecka, 

2. domów pomocy społecznej: 
      - Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 

                  - Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z fili ą ,,Dom W Połowie Drogi”, 
3. Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
4. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie 

 
Na koniec 2012 roku w GCPRiPS zatrudnionych było 158 pracowników, w Domach Pomocy 

Społecznej - 227 osób, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 88 osób: w tym 13 osób na 
podstawie ustawy Karta Nauczyciela, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – 11 osób,  
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 9 osób. 

 
W ramach struktury GCPRiPS funkcjonują następujące działy: 

1. Dział Pomocy Środowiskowej  
Zadaniem działu jest dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie 

na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; udzielanie 
informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki 
tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji 
życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; sporządzanie 
wywiadów środowiskowych oraz diagnoza środowisk, udzielanie pomocy rodzinom w odzyskaniu 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie i wdrażanie programów pomocy rodzinie. 
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Pracownicy działu realizując w/w zadania współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami 
społecznymi w tym szczególnie ze szkołami, kuratorami zawodowymi, urzędem pracy, policją, 
organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi 
oraz osobami fizycznymi i prawnymi. W ramach działu funkcjonują: zespoły pracy socjalnej, zespól 
ds. asysty rodzinnej, stanowisko ds. usług, psycholog, stanowisko ds. osób niepełnosprawnych.    
 
2. Sekcja Świadczeń  

Do zadań sekcji należy: sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania bądź 
odmowy przyznania świadczeń pomocy społecznej, prowadzenie dokumentacji wydanych decyzji 
administracyjnych i informacji związanych z pracą sekcji oraz sporządzanie list wypłat świadczeń. 
Analiza ilościowa i finansowa realizowanych świadczeń oraz opracowywanie zbiorczych programów 
tj. oceny zasobów pomocy społecznej, dokonywanie bieżących i okresowych analiz stanu windykacji 
świadczeń nienależnie pobranych; kierowanie wniosków do egzekucji i nadzór nad jej przebiegiem. 
 
3. Dział Organizacyjny  

Zadaniem działu jest opracowywanie zbiorczych prognoz i bilansów oraz sprawozdań  
z zakresu pomocy społecznej, przygotowywanie stosownych informacji i odpowiedzi, rozpatrywanie 
skarg i zażaleń, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki, 
prowadzenie obsługi informatycznej, organizowanie narad i szkoleń pracowników, współpraca  
z organizacjami pozarządowymi, współpraca z kierownikami działów, prowadzenie spraw związanych 
z projektowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z różnych źródeł, 
redagowanie BIP i strony internetowej. 
 
4. Zespół do spraw pieczy zastępczej. 

Zadania Zespołu to m. in: prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających 
potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do 
sprawowania pieczy zastępczej; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci 
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom 
rodzinnych form pieczy zastępczej. 
 
5. Sekcja świadczeń do spraw pieczy zastępczej.  
Zadania sekcji to: wydawanie decyzji w sprawie udzielenie świadczenia dla rodzin zastępczych oraz 
prowadzącemu rodzinny dom dziecka; przygotowanie projektów decyzji w sprawie ustalenia 
odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo 
– wychowawczej; wydawanie decyzji w sprawie pomocy dla osób usamodzielnianych; dokonywanie 
bieżących i okresowych analiz stanu windykacji świadczeń nienależnie pobranych; kierowanie 
wniosków do egzekucji i nadzór nad jej przebiegiem; zawieranie umów o pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej oraz rodzinnego domu dziecka; przygotowywanie 3 letnich powiatowych 
programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej; zawieranie umów z rodzinami zastępczymi; 
prowadzenie rejestru danych zakwalifikowanych do pełnienie pieczy zastępczej oraz pełniących 
funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka; 
przygotowywanie porozumień z powiatami; zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach 
zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 
przekazywanie do biura informacji gospodarczych informacji. 
 
5.  Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej 

Zadaniem pracownika zatrudnionego na tym stanowisku jest prowadzenie poradnictwa, 
kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do DPS, naliczanie odpłatności, opracowywanie analiz 
dotyczących funkcjonowania DPS i Ośrodków wsparcia oraz przygotowywanie stosownych 
wniosków. 



 4

 
6. Dział Administracyjno – Gospodarczy  

Do zadań działu należy: prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i remontami 
pomieszczeń będących w użytkowaniu GCPRiPS, prowadzenie archiwum zakładowego, prowadzenie 
kont ewidencji wyposażenia pracowników, zabezpieczenie przedmiotów nietrwałych i środków 
trwałych będących w użytkowaniu, prowadzenie sekretariatu, kontrola kart drogowych samochodu 
służbowego, koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem majątku GCPRiPS.  

 
8. Dział Finansowo – Księgowy 

Do zadań działu należy prowadzenie spraw księgowo – finansowych i pełna obsługa 
finansowa jednostki, sprawowanie funkcji doradczej w stosunku do jednostek, nad którymi Prezydent 
Miasta przy pomocy GCPRiPS sprawuje nadzór.  

 
9. Dział Rehabilitacji Społecznej  

Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Ze środków 
PFRON dofinansowywane są w części lub całości: turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla dzieci i dorosłych 
niepełnosprawnych, dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych  
i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. W dziale realizowany jest także program „Aktywny samorząd”. 

 
10. Radca Prawny 

Zadaniem radcy prawnego jest doradztwo pracownikom GCPRiPS, wydawanie opinii 
prawnych, reprezentowanie Centrum w sprawach procesowych, bieżące przygotowanie informacji  
o nowelizowanych przepisach prawnych dot. funkcjonowania Centrum, pomoc prawna osobom 
korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. 
 
11. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego    

Do zadań działu należy: realizacja wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych, sporządzanie 
decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, prowadzenie dokumentacji  
i sporządzanie list wypłat świadczeń a także przyznawanie zaliczek alimentacyjnych, świadczeń 
wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, planowanie środków na 
realizację zadania, prowadzenie sprawozdawczości oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników 
alimentacyjnych.  
 
12. Kadry 

Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest prowadzenie spraw związanych  
z zatrudnianiem osób, sprawowanie nadzoru i kontroli dyscypliny pracy oraz przestrzegania 
regulaminu pracy i kodeksu pracy.  

 
13. Stanowisko ds. BHP i p/poż 

Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest prowadzenie kontroli warunków pracy 
oraz przestrzegania warunków pracy zgodnych z zasadami i przepisami BHP, doradztwo w zakresie 
obowiązujących zasad i przepisów dotyczących BHP. 
 
14. Stanowisko ds. zamówień publicznych 
 Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest przeprowadzanie postępowania  
o zamówieniach publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  
 
15. Administrator Bezpieczeństwa Informacji 
 Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest prowadzenie czynności techniczno – 
organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych. 
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16. Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
Do zadań zespołu należy orzekanie o niepełnosprawności i wydawanie legitymacji osobom 

niepełnosprawnym, współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, prowadzenie 
dokumentacji związanej z trybem postępowania w orzekaniu o stopniu niepełnosprawności  
i wydawanie postanowień zawierających opinię. 

 
Jednostki, nad którymi Prezydent przy pomocy GCPRiPS sprawuje nadzór: 

 
- Domy Pomocy Społecznej tj: 

� Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz – przy ul. Podmiejskiej - Bocznej 10 
(236 miejsc statutowych). Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie 
chorych (194 miejsca) i niepełnosprawnych fizycznie (42 miejsca). W ramach miejsc 
statutowych funkcjonuje również Dom Kombatanta; 

� Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom W Połowie Drogi” – przy ul. Walczaka 42 
(90 miejsc statutowych). Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych 
w tym z chorobą Alzheimera. Dom zapewnia opiekę 90 mieszkańcom. 

 
- Placówki opiekuńczo – wychowawcze tj.  

� Ośrodek Wsparcia Rodziny przy ul. K. Wielkiego 42. Ośrodek przeznaczony jest dla 
dzieci od urodzenia do 18 lat lub momentu ukończenia szkoły, w której dziecko się uczy. 

� Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Spokojnej 57. Pogotowie przeznaczone jest dla dzieci od 
5 do 18 roku życia. 

� Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Wyszyńskiego 1. RDD przeznaczony jest dla dzieci  
w wieku do 18 roku życia lub do czasu zakończenia procesu edukacji. 

 
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie przy ul. Okrzei 39. SOW 

prowadzi działalność całodobową, świadcząc ofiarom przemocy w rodzinie specjalistyczną 
pomoc i realizując programy kierowane do sprawców przemocy.  

 
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przy ul. Okrzei 39. OIK prowadzi działalność całodobową, 

świadcząc specjalistyczne usługi dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych.  

 
Zakres nadzoru nad wyżej wymienionymi jednostkami obejmuje: opiniowanie i kontrolę realizacji 

zadań statutowych, koordynację zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, 
konsultowanie, opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo - finansowych, 
prowadzenie analiz, wnioskowanie i umieszczanie zadań w planach finansowych, konsultowanie  
i opiniowanie sprawozdań z działalności jednostek, opiniowanie i ocenianie pracy dyrektorów 
jednostek, wnioskowanie do Prezydenta Miasta o nagradzanie lub ukaranie, inne czynności nadzoru 
określone w statutach jednostek. 
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Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp., jako jedna  
z ważniejszych instytucji sfery zabezpieczenia społecznego prowadzi działalność na rzecz osób i rodzin 
udzielając pomocy i wsparcia poprzez szeroko pojętą pracę socjalną a także realizuje programy 
mające na celu wyrównywanie poziomu życia i wspierające rozwój jednostek i grup zapobiegając ich 
marginalizacji. 

 
Na realizację zadań, o których mowa wyżej w 2012 roku otrzymano budżet 

w wysokości 72.640.875,79,-zł 
 
Wykonanie zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 
 
Tabela nr 1  

Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Budżet 

uchwalony 

Budżet po 

zmianach  

Wykonanie na 

31.12.2012r. 

Stopień 

wykonania 

1. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 176 892 176 892 149 593,87  84,70% 

  Miejski Program Profilaktyki -Pogotowia 
Rodzinne 

176 892 176 892 149 593,87  84,57% 

2. 851 85156 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 

24 625  13 820 13 820,00  100,00% 

3. 851 85195 Pozostała działalność 14 999  14 999  14 995,66  99,98% 

  Archiwum 14 999  14 999  16 995,66  99,98% 

4. 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 7800 000  5 922 281  5 916 186,57  99,90% 

  

Ośrodek Wsparcia Rodziny 2 340 000  2 444 235  2 444 214,33  100,00% 

Pogotowie Opiekuńcze 2 200 000  2 260 514  2 260 491,66  100,00% 

Rodzinny Dom Dziecka 220 000  205 907 200 451,32  97,35% 

Usamodzielnienia 200 000  227 893  227 890,59  100,00% 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze w 
innych powiatach 

820 000  783 732  783 138,67  99,92% 

5. 852 85202 Domy pomocy społecznej 11 428 800  12 274 452  12 268 121,70  99,95% 

  

Dom Pomocy Społecznej nr 1 7 618 000 8 181 406  8 181 396,45  100,00% 

Dom Pomocy Społecznej nr 2 2 300 000  2 506 278  2 499 957,42  99,75% 

Domy pomocy społecznej - inne powiaty - 
porozumienia 

1 510 800  1 586 768  1 586 767,83  100,00% 

6. 852 85203 Ośrodki wsparcia  310 000  268 728  265 123,03  98,66% 

  Dom Dziennego Pobytu 310 000  268 728  265 123,03  98,66% 

7. 852 85204 Rodziny Zastępcze 3 260 000  3 571 284  3 565 245,69  99,85% 

  

Rodziny Zastępcze 2 944 000  3 142 194  3 137 458,77  99,85% 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  0,00 131 274 131 273,58 100,00% 

Szkolenie rodzin zastępczych, osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 
dyrektorów placówek opiekuńczo – 
wychowawczych typu rodzinnego 

0,00 6 016 5 890,94 97,92% 

Rodziny Zastępcze w innych powiatach - 
porozumienia 

316 000  291 800  290 631,40  99,60% 

8. 852 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

417 000  455 500  455 408,65  99,98% 

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 417 000  455 500  455 408,65  99,98% 

9. 852 85206 Wspieranie rodziny   0,00  61 327,00  59 914,44  97,70% 
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  Wspieranie rodziny – asystent rodziny  
61 327,00 59 914,44  97,70% 

10. 852 85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

30 898 000  32 230 000  32 102 497,04  99,60% 

11. 852 85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej 

551 700  728 768  726 955,14  99,75% 

12. 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

3 003 861  3 284 861  3 166 685,57  96,40% 

13. 852 85216 Zasiłki stałe 3 825 600  3 800 000  3 799 899,12 100,00% 

14. 852 85217 Regionalne Ośrodki polityki społecznej - 
programy 

0  28 000  27 028,18  96,53% 

  
GCPRiPS   18 000  17 028,18  94,60% 

Ośrodek Wsparcia Rodziny   10 000  10 000,00  100,00% 

15. 852 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej 900 000  901 903,29 898 789,29  99,65% 

16. 852 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 4 355 000  4 615 687  4 612 912,25  99,94% 

17. 852 85220 
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

590 000  516 133  516 109,75  100,00% 

  
Ośrodek Wsparcia Rodziny 240 000  166 133  166 128,46  100,00% 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 350 000  350 000  349 981,29  99,99% 

18. 852 85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

1 429 600  1 372 293  1 372 293,00  100,00% 

19. 852 85295 Pozostała działalność 1 700 000  1 683 217  1 616 616,54  96,04% 

  

Jadłodajnia 88 152  88 152  88 152,00  100,00% 

Pochówek 35 000  33 517  26 472,49  78,98% 

Pomoc państwa z zakresie dożywiania 1 550 000  1 200 000  1 140 444,05  95,04% 

Rządowy program wspierania osób 
pobierających świadczenia pielęgnacyjne 

  334 700  334 700,00  100,00% 

ZFŚS - emeryci i renciści 26 848  26 848  26 848,00  100,00% 

20. 853 85321 Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 418 000  561 348  561 341,12  100,00% 

21. 853 85395 
Pozostała działalność - Europejski Fundusz 
Społeczny program -"Zacznij od nowa 
budować swoją przyszłość" 

731 625  904 827  591 244,62  65,34% 

        69 815 702 73 324 993,29  72 640 875,79  99,07% 
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Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań poszczególnych działów 
GCPRiPS za 2012 rok 

  
1. Dział Pomocy Środowiskowej 

 
W dziale pomocy środowiskowej w 2012 roku zatrudnionych było 61 pracowników socjalnych 
pracujących w 4 zespołach pracy socjalnej. Zespoły te mieściły się: 
• przy ul. Drzymały 10 - Zespół Pracy Socjalnej nr 1 i nr 4, 
• przy ul. Jagiełły 7 - Zespół Pracy Socjalnej nr 2 i nr 3. 
 

W roku 2012 pomocą społeczną objęto 3158 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wynosi 
6340. W porównaniu z 2011 rokiem liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej uległa 
zmniejszeniu o 513. 
 
Poniższe zestawienie przedstawia liczbę rodzin i osób w tych rodzinach korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej oraz powody trudnej sytuacji życiowej.  
 
Tabela nr 2 
Lp. Powody trudnej sytuacji Ilość rodzin  

Wzrost/spadek liczby rodzin 
w stosunku do 2011 roku 

Ilość osób w tych 
rodzinach 

1. Ubóstwo 2072 (wzrost o 935) 3952 
2. Sieroctwo 3 (spadek o 1)  9 
3. Bezdomność 219 (spadek o 5)  266 
4. Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: 

 
- wielodzietność 

253 (spadek o 24) 
 
125 (wzrost o 5) 

1109 
 
682 

5 Bezrobocie  1842 (wzrost o 4) 4087 
6. Niepełnosprawność 1568 (spadek o 24) 2615 
7. Długotrwała lub ciężka choroba 1551 (spadek o 52) 2751 
8. Bezradność w sprawach opiek – wych.  

i prowadzenia gosp. domowego w tym: 
- rodziny niepełne 
- rodziny wielodzietne 

756 (spadek o 7) 
 
475 ( spadek o 56)  
107 (na tym samym 
poziomie) 

2318 
 
1442 
578 

9.  Przemoc w rodzinie  168 (wzrost o 134)  554 
10. Alkoholizm 229 (wzrost o 49) 352 
11. Narkomania 22 ( wzrost o 1) 32 
12. Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu Zakładu Karnego 
68 (spadek o 21) 133 

 
        W każdej rodzinie, korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, występują co najmniej dwie 
lub trzy dysfunkcje, które w konsekwencji pociągają za sobą następne. Często długotrwałe bezrobocie 
jest przyczyną pogorszenia stanu zdrowia oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa domowego, głównie w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. Problem 
bezrobocia dotyczy osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz o niskich kompetencjach  
i kwalifikacjach. Jest szczególnie trudny do rozwiązania, a osoby, których dotyczy, to zazwyczaj 
długotrwale bezrobotni.  
 
 Prowadzona diagnoza i analizy dotyczące sytuacji środowisk wymagających pomocy  
i wsparcia były podstawą do powołania specjalistycznych zespołów pracy. Zadaniem tych zespołów 
jest podejmowanie działań pomocowych w stosunku do osób i rodzin pozostających w wyjątkowo 
trudnych i skomplikowanych sytuacjach życiowych. 
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Jednym z narzędzi pracy był kontrakt socjalny. W 2012r. zawarto 426 kontraktów socjalnych.  
Z realizacji kontraktów zrezygnowały osoby, u których poprawiła się sytuacja materialno- bytowa  
i zawodowa (obecnie osoby te nie korzystają z pomocy tut. Centrum – 23 osoby) oraz osoby, które nie 
realizowały zadań zawartych w kontrakcie socjalnym – 55 osób. Łącznie 78 osób.  

 
Dział Pomocy Środowiskowej – wspieranie rodziny 

 
W dziale pomocy środowiskowej w 2012 roku zatrudnionych było 9 asystentów rodziny: 

- pięciu w ramach realizacji projektu systemowego „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
- czterech w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 
2012 Asystent Rodziny ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  
Łącznie w 2012 roku objętych wsparciem asystenta rodziny zostało 127 rodzin. 
 

Rezultatem pracy asystenta rodziny powinna być poprawa funkcjonowania rodziny  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego.  
W 2012 roku asystenci rodziny dostrzegli pozytywne efekty w swojej pracy w stosunku do 126 rodzin. 
Poprawa funkcjonowania rodzin dotyczyła głównie: 
- sprawowania funkcji opiekuńczo- wychowawczej,  
- prowadzenia gospodarstwa domowego, 
- rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych, 
- podjęcia zatrudnienia, 
- usamodzielnienia się rodziny pod względem finansowym, 
- podjęcia działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki. 
 

W 2012 roku GCPRiPS udzieliło wsparcia 756 rodzinom mającym trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pozostałe rodziny, u których zdiagnozowano problem 
bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych korzystały również ze wsparcia ze strony 
pracowników socjalnych. W zależności od zdiagnozowanych problemów i potrzeb rodzina otrzymała 
wsparcie w formie:  
- pracy socjalnej - 756 rodzin, 
- współpracy z asystentem rodziny – 127 rodzin, 
- specjalistycznego poradnictwa – rodzinnego, prawnego, psychologicznego – 756 rodzin, 
- mediacji rodzinnych – 6 rodzin, 
- świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej – 756 rodzin, 
- skierowania do placówek wsparcia dziennego – 32 dzieci, 
- poradnictwa medycznego, lekarz psychiatria – 25 rodzin. 
 

Wdrożenia i realizacji programu pomocowego dokonuje pracownik socjalny za zgodą, 
aktywnym udziałem oraz z uwzględnieniem zasobów własnych rodziny. Pracownik socjalny prowadzi 
również monitoring realizacji planu pomocowego, na podstawie którego ocenia skuteczność 
podejmowanych działań oraz dokonuje jego ewaluacji. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 
dziecka pracownik socjalny podejmuje działania interwencyjne polegające na złożeniu wniosku do 
sądu o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej. W sytuacjach szczególnego zagrożenia 
życia bądź zdrowia dziecka pracownik socjalny zabezpiecza je poprzez umieszczenie poza rodziną tj. 
w pieczy zastępczej. Praca z rodziną biologiczną ukierunkowana jest wówczas na reintegrację rodziny. 
Praca socjalna prowadzona jest również z rodziną, która została zreintegrowana. Działania pracownika 
socjalnego mają wówczas charakter wspierający i monitorujący, 
W 2012r. pracownicy socjalni podjęli działania interwencyjne polegające na złożeniu wniosku do sądu 
o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej w stosunku do 16 rodzin oraz działania 
interwencyjne zabezpieczające dzieci znajdujące się w stanie szczególnego zagrożenia w stosunku do 
12 dzieci. Ponadto pracownik socjalny realizuje również zadania związane z wykonaniem 
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postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. W 2012 roku pracownicy 
przeprowadzili 17 procedur związanych z wykonaniem postanowienia sądu.  
  

Udzielone świadczenia w zakresie zadań zleconych gminie: 

Na realizację zadań zleconych gminie w roku 2012 wydatkowano kwotę 129.658,-zł.  

Co obrazuje tabela nr 3 
Lp. Rodzaj świadczenia Ilość osób, którym 

przyznano decyzją 
świadczenie 

Kwota świadczeń 
w zł 

1 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 129.658 zł. (kwota 
bez odpłatności 
rodzin) 
156.400  zł. 

2. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
związanych z klęską żywiołową lub 
ekologiczną 

0  0 

3. Wynagrodzenie należne opiekunowi z 
tytułu sprawowania opieki przyznane przez 
sąd   

1  300 

 
Udzielone świadczenia w zakresie zadań własnych gminy: 

 
Na realizację świadczeń w ramach zadań własnych gminy wydatkowano środki w łącznej kwocie 
11.299.665,-zł, w poszczególnych pozycjach: 
 
Co obrazuje tabela nr 4 
Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 
świadczenie 

Kwota świadczeń 

1. Zasiłki stałe  1078  3.799.899 zł. 
2. Zasiłki okresowe  1761  1.843.000 zł. 
2. Zasiłki celowe wraz ze specjalnymi 

zasiłkami celowymi oraz przyznane w 
ramach programu rządowego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”  

2770 1.549.016 zł. 

3. Posiłki, w tym: 
dla dzieci i młodzieży w okresie nauki 

1371  
1108  

1.001.265 zł. 
   792.975 zł 

4. Usługi opiekuńcze 346 937.896 zł. (bez wpłat 
rodzin) 
1.215.893 zł. 

5. Sprawianie pogrzebu 12  26.472 zł 
oraz  
6. Odpłatność gminy za pobyt osób w 

domach pomocy społecznej  
(średnia wysokość dopłaty gminy do 1 
mieszkańca – 1.790.zł) 

391 12.268.122 zł (ogólna 
kwota jaką gmina 
pokrywa za 
mieszkańców 
przyjętych do dps w 
roku 2012 i w latach 
wcześniejszych) 
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Ilość wydanych decyzji:                                                             - 20.294 
 
Liczba złożonych odwołań z zakresu pomocy społecznej     -         62,  z tego: 

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze:  
- utrzymało w mocy - 18 decyzji GCPRiPS,  
- uchyliło w całości a sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia - 36 decyzji GCPRiPS, 
- wydało postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania - 5 decyzji,  
- uchyliło i wydało rozstrzygnięcie merytoryczne – 2 decyzje, 

- 1 decyzja została rozpatrzona przez GCPRiPS w trybie art. 132 kpa. 
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Placówki wsparcia dziennego 
 
- Dom Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp. ul. Cichońskiego 5. 
Ośrodek wsparcia dziennego dla osób w wieku emerytalnym, samotnych i niepełnosprawnych. 
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00. Głównym celem 
działań prowadzonych w placówce jest wsparcie ukierunkowane na poprawę i umożliwienie 
samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Uczestnicy objęci są różnymi formami 
wsparcia (każdy uczestnik ma zapewnione 2 posiłki, może również korzystać z usług pralniczych)  
i pomocy: świadczona jest praca socjalna, opiekuńcza oraz praca o charakterze terapeutycznym. 
Prowadzone są zajęcia kulturalno – edukacyjne. Korzysta z niej 38 osób dodatkowo 12 osób pobiera 
obiady na wynos. Mieszkańcy budynku mają również możliwość korzystania z niektórych form 
działalności placówki. 
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Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
Sekcja Świadczeń ds. Pieczy Zastępczej 

 
Środki wydatkowane w 2012r. na finansowanie pieczy zastępczej w Mieście Gorzów Wlkp.  
1. Rodzinna piecza zastępcza – 3.287.053zł. 
    w tym: 
- świadczenia dla rodzin zastępczych - 3.070.459zł. 
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 149.594zł. 
- z dotacji celowej otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dzieci cudzoziemskie – 
11.708zł.  
- z dotacji celowej otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 
realizacji zadań własnych powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej – 55.292zł. 
 
2. Instytucjonalna piecza zastępcza – 4.905 157zł.  
 
I. Pomoc finansowa dla rodzinnej pieczy zastępczej 
 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa rodzaje świadczeń przysługujących 
rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka: 
1. Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (świadczenie obligatoryjne) 
umieszczonego w: 
- rodzinie zastępczej spokrewnionej w kwocie nie niższej niż 660,00zł. miesięcznie, 
- rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu 
dziecka w kwocie nie niższej niż 1.000,00zł. miesięcznie. 
W przypadku, gdy dziecko posiada dochód (alimenty, rentę rodzinną, uposażenie rodzinne) wysokość 
przysługującego świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka.  
W przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rodzinie zastępczej przysługuje Dodatek 
na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka (świadczenie obligatoryjne), nie niższy niż 
kwota 200,00zł miesięcznie. 
W 2012roku wypłacono świadczenia na kwotę – 2.557.969 zł. 
 
2. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku 
życia (świadczenie fakultatywne)  
Nie realizowano świadczenia ze względu na brak środków.  
 
3. Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka (świadczenie fakultatywne). 
Świadczenie wypłacane było tylko zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia 
rodzinnego ze względu na wysoką rotację dzieci. Dzieci umieszczane w pogotowiach rodzinnych nie 
są wyposażone w podstawową odzież, obuwie, podręczniki szkolne. 
Wypłacono świadczenia na kwotę – 23.791zł. 
 
4. Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub 
innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo 
(świadczenie fakultatywne). 
Świadczenie wpłacone było rodzinom zastępczym zawodowym na diagnostykę i leczenie chorych 
dzieci. 
Wypłacono świadczenia na kwotę – 7.200zł. 
 
5. Środki finansowe dla rodzin zastępczych niezawodowych albo zawodowych na utrzymanie lokalu 
mieszkalnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę na czynsz, opłaty  
z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, 
dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz 
związanym z kosztami eksploatacji, obliczonymi poprzez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów 
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poprzez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu i pomnożenie przez liczbę dzieci wraz z osobami 
tworzącymi tę rodzinę zastępczą (świadczenie nieobowiązkowe do 31 grudnia 2014r.) 
Nie realizowano świadczenia. W 2012r. wpłynęły wnioski od 4 rodzin zastępczych zawodowych, na 
które wystawiono decyzje odmowne. Orientacyjny miesięczny koszt realizacji pomocy dla jednej 
rodziny wynosi około 1.000zł. 
 
6. Przyznawane raz na rok świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 
niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (świadczenie fakultatywne). 
Nie realizowano świadczenia ze względu na brak środków. Pięciu rodzinom wydano decyzje 
odmawiające przyznanie świadczenia.  
 
7. Środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie lokalu mieszkalnego,  
w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym 
przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, 
wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament 
telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, 
obliczonymi poprzez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów poprzez liczbę osób zamieszkujących  
w tym lokalu i pomnożenie przez liczbę dzieci wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka 
(świadczenie obligatoryjne).  
Nie realizowano świadczenia – brak wniosków. 
 
8. Środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie niezbędnych kosztów 
związanych z remontem lub zmianą lokalu, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do 
wysokości środków określonych w umowie (świadczenie obligatoryjne). 
Nie realizowano świadczenia, ponieważ lokal nie wymagał remontu. 
 
9. Środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na pokrycie innych niezbędnych  
i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem 
rodzinnego domu dziecka - do wysokości środków określonych w umowie (świadczenie 
obligatoryjne). 
Nie realizowano świadczenia, ponieważ nie było takich potrzeb. 
 
II. Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób 
zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 
 
Rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje 
wynagrodzenie.  
Ponieważ w rodzinach zawodowych umieszczane są dzieci pochodzące z rodzin obciążonych 
problemem alkoholowym, część środków finansowych przeznaczonych na ich wynagrodzenie 
pochodziło z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Celem programu 
było umożliwienie dalszej działalności trzem zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję 
pogotowia rodzinnego dla potrzeb dzieci pochodzących z rodzin obciążonych problemem 
alkoholowym oraz utworzenie zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, w której 
wychowywałyby się dzieci chore, pochodzące z tych rodzin.  
Rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego przyjmują dzieci do 10 roku życia na 
pobyt czasowy, na czas trwania postępowania, do czasu uregulowania sytuacji prawnej dziecka. 
Umieszcza się w nich dzieci w wyniku interwencji podejmowanych  
w rodzinach nadużywających alkoholu.  
W 2012r. na wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) z tytułu umowy zlecenia dla rodzin zawodowych, 
prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki 
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich wydatkowano kwotę - 334.696zł. 
W tym dla: 
1. Rodziny zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 248.540zł. 
2. Rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej – 28.128zł. 
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3. Rodziny zastępczej zawodowej – 23.717zł. 
4. Rodzinnego domu dziecka funkcjonującego od dnia 01.07.2012r. – 21.409zł. 
5. Osób zatrudnionych od 02.07.2012r. do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi  
i przy pracach gospodarskich w rodzinach zawodowych, w których umieszczonych jest więcej niż 
troje dzieci – 12.902zł.   
 
III. Pomoc finansowa dla wychowanków rodzin zastępczych 
Osobom opuszczającym, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą rodzinny dom dziecka 
przyznaje się: 
1. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacaną osobie uczącej się do 25 roku życia  
i przebywającej w pieczy zastępczej przez okres określony w art. 141 ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej. 
W 2012r. wypłacono świadczenia 69 osobom na kwotę – 300.635zł. (1 świadczenie dla 1 osoby 
miesięcznie wynosi nie mniej niż 500 zł. )  
 
2. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie przyznawaną osobie usamodzielnionej, której dochód 
miesięczny nie przekracza 1.200,00zł.  
W 2012r. wypłacono świadczenia 8 osobom na kwotę – 33.646zł. 
 
3. Pomoc na zagospodarowanie przyznawaną osobie usamodzielnionej, której dochód miesięczny nie 
przekracza 1.200,00zł. 
 W 2012r. wypłacono świadczenia 9 osobom na kwotę – 23.791zł. 
 
4. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Dwójce studiujących 
wychowanków pokrywany był koszt zamieszkiwania w akademiku.  Czworo uczących się 
wychowanków zamieszkiwało w mieszkaniu chronionym. 
W 2012r. wypłacono świadczenia na kwotę - 5.325zł. 
 
Ze względu na ograniczone środki w 2012r. nie zrealizowano pomocy na usamodzielnienie  
i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze na kwotę 31.064zł. 
 
IV. Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na 
jego opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej. 
 
Zgodnie z art. 191 ust. 1 powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie 
dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  Powiat,  
w którym zostało umieszczone dziecko, zawiera porozumienie. 
W Mieście Gorzów Wlkp. w rodzinach zastępczych w 2012 roku przebywało łącznie 29 dzieci, które 
przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwały w innych powiatach.  Gorzowskie 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w 2012 r. zawarło 9 nowych porozumień z innymi 
powiatami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego 
opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej. Łącznie w 2012r. do Miasta wpłynęła kwota – 
272.225zł. 
W rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów przebywało w 2012 roku ogółem 36 dzieci 
pochodzących z Gorzowa Wlkp. Powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania rodzin 
zastępczych zawarły porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków przez Miasto Gorzów Wlkp. 
Koszt realizacji porozumień z dotacji celowej wyniósł – 290.631zł. 
  
VI. Pomoc finansowa dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, którzy przed 
umieszczeniem w pierwszej formie opieki posiadali miejsce zamieszkania na terenie Miasta Gorzowa 
Wlkp. przyznawana jest pomoc, na którą wydatkowano kwotę 227.891zł. z przeznaczeniem na: 
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1. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzymało 27 wychowanków, w tym 8 wychowanków  
z placówek resocjalizacyjnych tj. młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładu poprawczego 
oraz 19 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.  
Wypłacono świadczenia na kwotę –  103.675zł.    
 
2. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej i finansowej otrzymało 14 wychowanków, w tym 
z placówek resocjalizacyjnych tj. młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów 
poprawczych – 8 osobom oraz młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 
socjalizacyjnego i interwencyjnego – 6 osobom. 
Zrealizowano świadczenia na kwotę 124.216zł. 
W tym: 
- pomoc na zagospodarowanie – 55.906zł. 
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 68.310zł. 
 
VII. Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na 
jego opiekę i wychowanie w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 

W Mieście Gorzów Wlkp. w Pogotowiu Opiekuńczym w 2012 roku przebywało 9 dzieci  
z terenu obcych powiatów. W 2012 r. zawarto 9 nowych porozumień z innymi powiatami w sprawie 
przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie  
w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Łącznie w 2012r. do Miasta wpłynęła kwota – 16.442zł. 

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i rodzinnego na terenie 
obcych powiatów przebywało w 2012 roku ogółem 22 dzieci.  Powiaty prowadzące placówki zawarły 
porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków przez Miasto Gorzów Wlkp. Koszt realizacji 
porozumień z dotacji celowej wyniósł – 783.139zł. 
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Zespół ds. Pieczy Zastępczej  

Zarządzeniem nr 208/W/I1I/2011 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 października 
2011r. na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej wyznaczył Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.  
W Centrum utworzono, zgodnie z zapisami ustawy, nowy dział – Zespół ds. Pieczy Zastępczej. Skład 
zespołu stanowiło: 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 1 pracownik socjalny,  
2 psychologów (1 i 1/3 etatu) oraz radca prawny (1 raz w tygodniu po 2 godziny). Od 1 lipca 2012r. 
do 31 grudnia 2012r. został zatrudniony w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej jeszcze jeden koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.  

Wsparciem Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w 2012 roku opieką zostało objętych 236 rodzin 
zastępczych i 360 dzieci, w tym:  

• 138 rodzin i 245 dzieci było pod opieką 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (od  
1 lipca 2012r.), 

• 98 rodzin i 114 dzieci było pod opieką pracownika socjalnego. 
 Wiek  dziecka 
Typ i liczba 
Rodzin 
zastępczych 

0-3 4-6 7-12 13-15 16-18 Powyżej 
18 

Razem 
liczba 
dzieci 

Spokrewnione 
166 

 
14 

 
17 

 
42 

 
56 

 
33 

 
36 

 
198 

Niezawodowe 
60 

 
0 

 
7 

 
20 

 
17 

 
16 

 
20 

 
80 

Zawodowa 
pełniąca 
funkcje 
pogotowia 
rodzinnego  
6 

 
 
41 

 
 
6 

 
 
8 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
56 

Zawodowa 
specjalistyczna 
1 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

Zawodowa 
Wielodzietna 
1 

0 0 1 1 1 1 4 

Rodzinny Dom 
Dziecka 
2 (w tym 
placówka) 

 
4 

 
2 

 
8 

 
5 
 

 
2 

 
0 

 
21 

Razem 
236 

59 32 79 80 53 57 360 

Tabela Nr 1: Wykaz rodzin zastępczych ze względu na typ rodziny i liczba dzieci umieszczonych  
w pieczy zastępczej z uwzględnieniem wieku dziecka 

W 2012r. pobyt 68 dzieci umieszczonych w 27 rodzinach zastępczych zakończył się  
w następujący sposób: 

• powrót do rodziny biologicznej – 16 dzieci, 
• umieszczenie w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 7 dzieci, 
• umieszczenie w rodzinnym domu dziecka (rodzina zastępcza i placówka rodzinna) –  

6 dzieci, 
• umieszczenie w innej rodzinie zastępczej – 7 dzieci, 
• umieszczenie w rodzinie adopcyjnej – 21 dzieci, 
• usamodzielnienie – 11 dzieci.  

 
1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  

w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. 
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Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej są zobowiązani do oceny sytuacji dziecka w wieku 
poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, natomiast w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 
6 miesięcy. Powyższą opinię formułuje się na piśmie w celu określenia zasadności dalszego pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej i przekazania jej do właściwego sądu, który podejmuje stosowną decyzję.  

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownik socjalny Zespołu kontaktowali się  
z opiekunami i dziećmi zarówno w miejscu zamieszkania jak i na terenie Zespołu ds. Pieczy 
Zastępczej. Częstotliwość spotkań zależała od stwierdzonych problemów w sferze psychologicznej, 
pedagogicznej i bytowej. W celu wydania oceny sytuacji dzieci, pracownicy Zespołu w roku 2012r. 
nawiązali kontakt z rodziną zastępczą w miejscu jej zamieszkania 390 razy. 
 
 W trakcie tych kontaktów koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownik socjalny 
ustalali aktualną sytuację rodzinną dziecka, oceniali stan zdrowia dziecka i jego aktualne potrzeby, 
analizowali stosowane metody pracy z dzieckiem i rodziną. Ponadto pracownicy oceniali, w jakim 
stopniu rodzina zastępcza umożliwia zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka w tym rozwoju 
emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku 
oraz organizacji czasu wolnego.  

W trakcie sporządzania oceny sytuacji dziecka i jego rodziny koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej i pracownik socjalny zasięgali opinii pracownika socjalnego lub asystenta rodziny, który 
pracował z rodziną biologiczną dziecka na rzecz jej reintegracji.  

Pracownicy Zespołu formułując pisemny wniosek do sądu korzystali również z opinii 
pedagoga szkoły oraz wychowawcy klasy o sytuacji szkolnej dziecka, w tym w szczególności: ocen, 
frekwencji, stopnia przygotowania dziecka do zajęć, zachowania, ubioru oraz funkcjonowania dziecka 
w grupie rówieśniczej. Istotna była informacja na temat stopnia zaangażowania opiekunów w sytuację 
szkolną dziecka, niezbędna do oceny sprawowania funkcji rodziny zastępczej i dalszej zasadności 
wykonywania przez nią powierzonych obowiązków.  
Do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Gorzowie Wlkp. zostało wysłanych 296 
ocen zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wraz z oceną 
funkcjonowania rodziny zastępczej, w tym: 
- dla dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych 178 zasadności, 
- dla dzieci umieszczonych w rodzinach niezawodowych 58 zasadności, 
- dla dzieci umieszczonych w pogotowiach rodzinnych 43 zasadności, 
- dla dzieci umieszczonych w wielodzietnej rodzinie zastępczej 8 zasadności, 
- dla dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka – 9 zasadności. 
Stwierdzono brak zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do  
19 dzieci, w tym: 
- dla 14 dzieci z rodzin spokrewnionych,  
- dla 2 dzieci z rodzin niezawodowych,  
- dla 1 dziecka z wielodzietnej rodziny zastępczej, 
- dla 2 dzieci z zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 
i powiadomiono o tym fakcie Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Powody, dla których dziecko nie 
powinno dłużej przebywać pod opieką rodziny zastępczej, to :  

• możliwość powrotu dziecka do rodziny biologicznej, 
• nieprawidłowo pełniona funkcja rodziny zastępczej, 
• demoralizacja wychowanka i konieczność umieszczenia go w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej, 
• rezygnacja rodziny zastępczej ze sprawowania dalszej opieki nad dzieckiem.   

W 2012r. zostało rozwiązanych 10 rodzin zastępczych (8 rodzin spokrewnionych, 1 niezawodową  
i 1 zawodową). 
W 2012r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zorganizowali 22 zespoły dot. oceny sytuacji 
dziecka umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego tuż 
po umieszczeniu małoletnich w tej formie pieczy.  
W skład zespołów wchodzili pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, kuratorzy sądowi, pedagodzy 
szkolni, psychologowie, rodziny zastępcze. Celem tych zespołów było przedstawienie sytuacji 
(dochodowej, mieszkaniowej, zdrowotnej) rodziny biologicznej dziecka. Pracownik socjalny określał 
słabe i mocne strony rodziny oraz aktualny stopień możliwości zaangażowania się rodziców  
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w poprawę swojej sytuacji oraz stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających powrót dziecka 
pod ich opiekę. Podczas pracy zespołów dużą uwagę poświęcano potrzebom dzieci umieszczonych  
w pieczy zastępczej, opierając się na sporządzonych przez psychologów Zespołu diagnozach 
psychologicznych, które następnie stanowiły podstawę do utworzenia planów pomocy dziecku. 
Protokoły z pracy powyższych zespołów zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 

Kolejnym zadaniem realizowanym w Zespole ds. Pieczy Zastępczej przez koordynatorów było 
opiniowanie zasadności przyznawania świadczeń pieniężnych na pokrycie niezbędnych kosztów 
związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka. Wydano 26 opinii. 

a) organizacja i nadzorowanie kontaktów dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej z rodzinami biologicznymi 

W ramach podtrzymywania więzi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z ich biologicznymi 
rodzicami na terenie w siedzibie Zespołu organizowane są kontakty rodziców z dziećmi. Kontakty te 
są nadzorowane przez pracowników ZPZ. Z przebiegu i obserwacji spotkań, zachowania rodziców 
biologicznych, ich relacji z dziećmi, sposobu spędzania z nimi czasu, sporządzane są informacje, które 
przekazywane są do Sądu. W 2012r. odbyło się 310 spotkań. 

b) organizacja wypoczynku i czasu wolnego 
W 2012r. dzięki dofinansowaniu przez Miasto Gorzów Wlkp. zadań realizowanych przez organizacje 
pozarządowe w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 19 
wychowanków rodzin zastępczych wyjechało na 2 tygodniowy obóz profilaktyczno – terapeutyczny 
do Pogorzelicy. Organizatorem obozu było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielkich. 
Kolejnych 12 dzieci wyjechało na 2 tygodniowy obóz do Łukęcina organizowany przez Związek 
Harcerstwa Polskiego oraz 10 dzieci uczestniczyło w 3 – dniowych warsztatach „Nauka gry na 
bębnach i tańca z ogniem”, których realizatorem było stowarzyszenie działające przy Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. Dzieci z rodzin zastępczych skorzystały również 
z bezpłatnego wejścia do Centrum Rehabilitacyjno – Sportowego „Słowianka” oraz uczestniczyły  
w koncercie w Filharmonii Gorzowskiej z okazji Dnia Dziecka. Pracownicy Zespołu wytypowali 
dzieci do wyżej wymienionych form wypoczynku i spotkali się z opiekunami dzieci  
i przedstawicielami stowarzyszeń.   

2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny, rodziną zastępczą  
i prowadzącym rodzinnym dom dziecka, planu pomocy dziecku. 
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie i zgodnie z zaleceniami diagnozy 

psychologicznej wspólnie z rodziną zastępczą sporządzali Plany Pomocy Dziecku. W planach 
określane były wskazówki i zalecenia dotyczące zaspakajania indywidualnych potrzeb dziecka takich 
jak: zapewnienie prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej 
edukacji i rozwoju zainteresowań, odpowiedniego wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Plany 
zawierane są na okres od 3 lub 6 miesięcy. Po tym okresie następuje ocena ich realizacji.  
W 2012r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej we współpracy z rodzinami zastępczymi  
i rodzinnymi domami dziecka przygotowali 51 Planów Pomocy Dziecku. 
 

3. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  
w szczególności w ramach grup wsparcia, rodzin pomocowych oraz szkoleń mających na 
celu podnoszenie ich kwalifikacji. 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Psycholog Zespołu ds. Pieczy Zastępczej prowadził grupę 
wsparcia dla rodzin zastępczych. Uczestnicy grupy wsparcia zostali wytypowani przez 
koordynatorów, większość z nich to rodziny spokrewnione. W 2012 roku odbyły się 3 spotkania grupy 
wsparcia – spotkania są kontynuowane w 2013 roku. W spotkaniach brało udział od 5 do 10 osób. 
Praca w grupie ma na celu udzielanie wzajemnego wsparcia, wspólne poszukiwanie rozwiązań 
występujących problemów, zarówno typowo rozwojowych, jak i specyficznych dla dzieci 
przebywających w opiece zastępczej. Po zintegrowaniu grupy i ustaleniu obowiązujących norm udało 
się uzyskać wystarczający poziom otwartości, pozwalający na poruszanie osobistych spraw  
i problemów. Prowadząca na każdym spotkaniu proponuje zapoznanie się z określonymi metodami 
wychowawczymi, niezbędnymi do pokonania omawianych trudności. Wykorzystywane są do tego 
metody warsztatowe oraz psychoedukacja. Wprowadzane są również ćwiczenia antystresowe, 
relaksacyjne. 
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W 2012r. dwie zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego skorzystały  
z przysługującego im urlopu wypoczynkowego. W tym czasie opiekę nad dziećmi sprawowały dwie 
rodziny pomocowe. 
Zawodowe rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Gorzowa Wlkp. uczestniczyły  
w trzech spotkaniach szkoleniowych zorganizowanych przez Zespół ds. Pieczy Zastępczej. Pierwsze 
spotkanie dotyczyło omówienia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, drugie-  
procedury adopcyjnej, sporządzania i realizacji planów pomocy dziecku, wzmacniania więzi z rodziną 
naturalną dziecka (omówienie przebiegu kontaktów dzieci z rodzicami), trzecie poświęcone było 
przestrzeganiu ustawy o ochronie danych osobowych, prowadzone przez Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 
 
W okresie od września do grudnia 2012r. przeprowadzone zostało szkolenie dla rodzin zastępczych  
„W drodze do domu” – podtrzymywanie i odbudowywanie prawidłowych więzi dzieci umieszczonych  
w zawodowych rodzinach zastępczych z rodzinami biologicznymi. Program został dofinansowany przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej na rok 2012. Spotkania (warsztaty) odbywały się raz w miesiącu w terminach: 
19.09.12r.; 31.10.12r.; 28.11.12r.; 12.12.12r. i były prowadzone przez psychologa Zespołu. 
 

4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu 
do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej, 
rehabilitacyjnej i pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.  

W siedzibie Zespołu ds. Pieczy Zastępczej udzielane były następujące formy pomocy 
psychologicznej: 

• diagnoza i ocena poziomu rozwoju dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej – 
przeprowadzono 73 badania diagnostyczne. Diagnoza psychologiczna służyła ocenie 
funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych. W przypadku młodszych dzieci była to ocena rozwoju psychomotorycznego. 
Badania i opinie służyły m.in. skonstruowaniu planów pomocy dzieciom. Po każdym badaniu 
udzielono opiekunom porady, w której poinformowano ich o wynikach diagnozy oraz 
omówiono zalecenia do pracy z dzieckiem i wskazówki wychowawcze. W kilku przypadkach 
zaistniała konieczność skierowania dziecka do dalszej, specjalistycznej diagnozy 
(neurologicznej, psychiatrycznej). 

• Porady bez badań i wsparcie psychologiczne dla dzieci i opiekunów – z takiej formy 
pomocy skorzystało 26 dzieci i ich opiekunów (w 40 spotkaniach).  Taka forma pomocy 
służyła rozpoznaniu sytuacji dziecka w rodzinie, obserwacji funkcjonowania dziecka, 
udzieleniu wsparcia dziecku i opiekunom, udzielaniu porad wychowawczych oraz 
psychoedukacji opiekunów. 

• Porady bez badań dla zgłaszających się rodzin zastępczych ( bez dzieci) – z takich porad 
skorzystało 35 rodzin w 73 spotkaniach. Zgłaszane problemy dotyczyły najczęściej 
problemów wychowawczych z dziećmi (nie wymagały jednak diagnozy podopiecznych). 
Udzielano porad dotyczących postępowania z dziećmi, adekwatnych metod wychowawczych, 
prawidłowości w różnych okresach rozwojowych, specyfiki problemów dzieci 
wychowywanych w opiece zastępczej. Niekiedy konieczna była psychoedukacja opiekunów 
oraz udzielanie im wsparcia psychologicznego. 

• Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży – terapią objęto sześcioro dzieci, odbyło się 39 
spotkań terapeutycznych z dziećmi i 22 spotkania z opiekunkami.  
Najczęściej spotykane trudności to zaburzenia zachowania, trudności wynikające  
z traumatycznych doświadczeń i zaburzeń więzi. Wykorzystano metody poznawczo-
behawioralne, wspierające, elementy mediacji, terapię racjonalno-poznawczą. W jednym 
przypadku konieczna była konsultacja psychiatryczna ze względu na pojawiające się myśli 
samobójcze i rezygnacyjne. 
Ponadto w wyniku sporządzonej diagnozy psychologicznej oraz lekarza prowadzącego, dzieci 

przebywające w rodzinach zastępczych korzystają z rehabilitacji i zajęć w Ośrodku Wczesnej 
Interwencji, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji 
„ECHO”.  
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Zespół ds. Pieczy Zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 
zapewniana wszystkim rodzinom zastępczym możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej.  
W sprawach bieżących związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, porad i wsparcia udzielali pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej. Natomiast  
w sytuacjach wymagających interwencji prawnika porad udzielił radca prawny. Udzielono 22 porady 
20 rodzinom zastępczym. 

5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą zgłaszają do ośrodków 

adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną. 
W 2012 roku pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie i Polityki Społecznej zgłosili do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. 82 dzieci  
z uregulowaną sytuacją prawną, w tym: 
- 28 dzieci przebywających w spokrewnionych rodzinach zastępczych,  
- 23 dzieci umieszczonych w niezawodowych rodzinach zastępczych,  
- 24 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego,  
- 3 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej wielodzietnej, 
- 4 dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka. 
 

7. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. 
W 2012r. odbyły się dwa spotkania szkoleniowe z wychowankami rodzinnej pieczy zastępczej 

podlegającymi procesowi usamodzielnienia. W pierwszym uczestniczyło 21 wychowanków  
z opiekunami, którzy pełnoletniość uzyskali w 2012r., w drugim uczestniczyło 24 pełnoletnich 
wychowanków z opiekunami, którzy mieli status osób nieusamodzielnionych, pozostających  
w rodzinie zastępczej. Głównym tematem spotkania było dokładne omówienie ustawy z dnia  
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dział IV pomoc dla osób 
usamodzielnianych. Każdy wychowanek otrzymał plik dokumentów, dotyczących usamodzielnienia 
(m.in. prawa i obowiązki osoby usamodzielnianej). 
Kolejne spotkania z wychowankami odbywały się indywidualnie i dotyczyły przede wszystkim 
pomocy w sporządzaniu Indywidualnych Programów Usamodzielnienia. Sporządzono 29 programów, 
w tym dla 11 osób, które złożyły wnioski o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i dla 18 osób 
deklarujących chęć kontynuowania nauki i pozostawania w rodzinie zastępczej. Wychowankowie 
korzystali również z pomocy przy wypełnianiu wniosków o przydział mieszkania komunalnego, ze 
wsparcia psychologa oraz 3 osoby zamieszkały w mieszkaniu chronionym Ośrodka Wsparcia 
Rodziny.  
 

8. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  
Na wniosek sądu koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sporządzali opinie dla 

kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej dla wskazanego przez nich 
dziecka. Koordynatorzy podczas sporządzania opinii zobowiązani byli do ustalenia czy kandydat 
spełnia wszystkie zgodne z ustawą kryteria na pełnienie powyższej funkcji.  

W roku 2012r. sporządzono 30 opinii kandydatów na rodziny zastępcze, w tym:  
- 20 dla rodzin spokrewnionych dla 27 dzieci 
- 10 dla rodzin niezawodowych dla 13 dzieci 
Kandydaci, którzy nie spełniali wymogów na pełnienie rodziny zastępczej opiniowani byli 
negatywnie, tj. w 7 przypadkach: 
- 5 dla rodzin spokrewnionych, dla 7 dzieci 
- 2 dla rodzin niezawodowych, dla 2 dzieci 
Powstały 34 nowe rodziny zastępcze, w tym: 
- 19 rodzin spokrewnionych dla 23 dzieci, 
- 14 rodzin niezawodowych dla 19 dzieci, 
- rodzinny dom dziecka – umieszczono 3 dzieci. 

W 2012r. trenerzy programu Pride z Zespołu ds. Pieczy Zastępczej przeszkolili 6 kandydatów 
na niezawodowe rodziny zastępcze. Odbyło się 12 sesji obejmujących następujące zagadnienia: praca 
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zespołowa dla zapewnienia dziecku stabilizacji życiowej, więź a rozwój dziecka, opiekun 
nauczycielem więzi, strata, poczucie wartości a wzmacnianie trwałych więzi rodzinnych, dobra 
rozmowa, dyscyplina z sercem, przygotowanie do zmian, szczególne potrzeby dzieci, podjęcie 
świadomej decyzji. Wszystkie przeszkolone osoby deklarowały chęć pełnienia funkcji zawodowej 
rodziny zastępczej i przystąpią do szkolenia uzupełniającego w 2013r.  
 

9. Ruch wychowanków umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej objętych opieką 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  
Zapewnienie dzieciom zastępczej opieki rodzinnej w roku 2012 nastąpiło we wszystkich 

przypadkach na podstawie orzeczenia sądu. Główne przyczyny umieszczania dzieci w rodzinnej 
pieczy zastępczej to przede wszystkim: uzależnienie od alkoholu jednego bądź obojga rodziców, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, brak umiejętności samodzielnego 
rozwiązywania problemów, złe warunki socjalno-bytowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo.  Zaznaczyć 
należy, iż w każdym przypadku wymienione powyżej zjawiska nie występują pojedynczo. 
  
Przyczyną umieszczenia 79 dzieci w pieczy zastępczej w roku 2012r. było: 

• Uzależnienie od alkoholu w 34 przypadkach, dzieci umieszczono w:  
- rodzina spokrewniona – 5 dzieci 
- rodzina niezawodowa – 10 dzieci 
- pogotowie rodzinne – 15 dzieci 
- RDD – 4 dzieci 

• Zaniedbania opiekuńczo - wychowawcze w 17 przypadkach, dzieci umieszczono w: 
- rodzina spokrewniona - 7 dzieci, 
- rodzina niezawodowa – 1 dziecko 
- pogotowie rodzinne – 4 dzieci 
- rodzinny dom dziecka – 5 dzieci 

• zrzeczenie w 7 przypadkach, dzieci umieszczono w: 
- pogotowie rodzinne – 7 dzieci 

• Przemoc w 6 przypadkach, dzieci umieszczono w:  
- rodzina spokrewniona – 1 dziecko 
- rodzina niezawodowa – 1 dziecko 
- pogotowie rodzinne 2 dzieci, 

• śmierć rodzica w 4 przypadkach, dzieci umieszczono w: 
- rodzina spokrewniona – 2 dzieci 
- rodzina niezawodowa 2 dzieci 

• umieszczenie w zakładzie karnym w 3 przypadkach, dzieci umieszczono w: 
- rodzina spokrewniona - 3 dzieci 

• porzucenie w 3 przypadkach: 
- pogotowie rodzinne – 3 dzieci 

• nieletnie matki w 3 przypadkach; dzieci umieszczono w: 
- rodzina spokrewniona – 3 dzieci 

• niepełnosprawność (choroba psychiczna) w 2 przypadku dzieci umieszczono w: 
- rodzina spokrewniona – 2 dziecko 
 

Zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego funkcjonujące na 
terenie miasta Gorzów Wlkp. 

Pogotowia rodzinne to sprawdzona i skuteczna forma zapewnienia natychmiastowej opieki 
dzieciom pochodzącym z rodzin odciążonych sprzężonymi problemami. Umieszcza się w nich dzieci 
do 10 roku życia, między innymi w wyniku interwencji podejmowanych przez pracowników 
socjalnych, kuratorów sądowych i policję. W Gorzowie Wlkp. do 30.11.2012r. funkcjonowało  
6 pogotowi rodzinnych, a od 1.12.2012r. zostało 5 pogotowi (została rozwiązana umowa na pełnienie 
funkcji pogotowia rodzinnego z 1 rodziną).  

W zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w roku 
2012r. w trybie interwencyjnym umieszczono 17 dzieci, a na podstawie postanowień 14 dzieci.  
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Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2012, przed umieszczeniem przebywały: 
- w rodzinie biologicznej – 45 dzieci,  
- w innej rodzinie zastępczej – 11 dzieci, 
- w placówce – 9 dzieci, 
- w szpitalu – 7 dzieci.  

W rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza 
się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy,  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy lub do 
zakończenia postępowania sądowego. 
Okres pobytu dzieci w pogotowiach rodzinnych przedstawiał się następująco : 
- od 0 do 4 miesięcy – 22 dzieci 
- powyżej 4 miesięcy do 8 miesięcy – 9 dzieci 
- powyżej 8 miesięcy – 24 dzieci 
 

W rodzinie zastępczej zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 
troje dzieci, jednak liczba dzieci przebywających w tych rodzinach często przekracza dopuszczalną 
liczbę w świetle obowiązujących przepisów. Powodem takiej sytuacji jest rosnąca liczba dzieci, 
którym udzielane jest zabezpieczenie pieczy poprzez umieszczenie w zawodowej rodzinie zastępczej 
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na czas trwania postępowania. Dodatkowo, na liczbę dzieci 
przebywających w pogotowiach rodzinnych wpływają toczące się przez Sądem Rejonowym III 
Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich rozprawy, wyznaczanie odległych terminów spraw o ograniczenie 
bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych dzieci pozostających pod opieką 
rodziców zastępczych oraz nieuregulowana sytuacja prawna dzieci.  

 
10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w szczególności z PCPR ośrodkiem pomocy 
społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami 
leczniczymi a także kościołem i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi 

W sprawach dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej Koordynator 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
i Polityki Społecznej współpracuje z Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich  
z Gorzowie Wlkp., pracownikami Sekcji Świadczeń ds. Pieczy Zastępczej, pracownikami socjalnymi 
Zespołu Pracy Socjalnej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej i Ośrodków 
Pomocy Społecznej, pracownikami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, asystentami 
rodzinnymi, kuratorami sądowymi, policją, instytucjami oświaty, placówkami opiekuńczo- 
wychowawczymi funkcjonującymi na terenie miasta Gorzowa Wlkp., zdrowotnymi czy też 
penitencjarnymi. W ramach czasu wolnego nawiązano współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami 
działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Ponadto, w celu uzupełnienia dokumentacji dzieci 
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej koordynator współpracował z Urzędami Miast i Gmin 
oraz z  Urzędami Stanu Cywilnego właściwymi dla pochodzenia danego dziecka.  
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Dział Rehabilitacja Społecznej. 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej – Dział Rehabilitacji Społecznej 

realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są środkami 
pozabudżetowymi, które powiat otrzymuje wg algorytmu zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom 
wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z dnia 20.05.2003r.) 

Zgodnie z algorytmem miasto Gorzów Wlkp., jako powiat grodzki otrzymał z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Warszawy środki finansowe na 2012r. w kwocie 
4.169.441 zł – zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/285/2012 Rady Miasta z dnia 28 marca 2012r. 

I. Na zadania z rehabilitacji zawodowej przyznano środki finansowe w kwocie 260.000 zł. 
zwiększone zarządzeniem nr 764/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 
2012r. do kwoty 294.000zł 

w tym na: 
1. dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12 a ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - przyznano 100.000zł., z czego wykorzystano kwotę 
25.000 zł dla 1 osoby, 

2. dofinansowanie do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej (art.26e 
ustawy) w kwocie 259.000zł, z czego wykorzystano kwotę 258 999,-zł dla 12 osób, 

3. dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych (art.38 i 40 ustawy) - przyznano kwotę 10.000zł, z czego wykorzystano 
9695,-zł dla 7 osób. 

II. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - dofinansowanie do kosztów pobytu 95 
uczestników w 2 Warsztatach Terapii Zajęciowej - przyznano i wykorzystano kwotę 1.405.620 zł. 
II. Na zadania z rehabilitacji społecznej przyznano środki finansowe w kwocie 2.503.821,-zł, 

w tym na: 
1. dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych - przyznano 1.100.000,-zł, zwiększono Zarządzeniem nr 748/III/2012 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. i Zarządzeniem nr 764/III/2012r. Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wlkp. 1.145.000 zł wypłacono 1.144.366,-zł 
dla 1368 osób w tym: 

• 120 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
• 102 opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
• 921 osób dorosłych niepełnosprawnych, 
• 202 opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych, 
• 23 osób niepełnosprawnych Zakładu Pracy Chronionej. 

Wnioski niezrealizowane: 306 (brak środków finansowych) 
Dział współpracuje z 96 Ośrodkami Rehabilitacyjno – wczasowymi. 

2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym - przyznano 1.060.567,-zł, zmniejszono 
Zarządzeniem nr 748/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. i Zarządzeniem nr 
764/III/2012r. Prezydenta Miasta Gorzowa do kwoty 934.167,-zł 

a/ dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - 91.720,-zł dla 49 osób niepełnosprawnych, 
w tym: 6 dzieci na kwotę 5.195,-zł 

Niezrealizowane wnioski 2 (1 odmowa – osoba otrzymała dofinansowanie w danym roku,  
1 osoba zrezygnowała). 
 

b/ dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  - 834.928,-
zł dla 1031 osób niepełnosprawnych,  w tym dla 126 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 
100.718,-zł 
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Niezrealizowane wnioski: 22 – osoby nie spełniały wymogów formalnych dotyczących 
przyznania dofinansowania. 

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych realizowane jest 
wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przesunięcia środków były wynikiem wstrzymania 
realizacji zleceń przez NFZ.   

        
3. dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przyznano 

43.254,-zł., wykorzystano kwotę 43.254,-zł dla 8 stowarzyszeń, które zorganizowały: 
- 1 imprezę sportowo edukacyjną dla osób chorych na SM1 
-1imprezę sportowo – integracyjną dla Szkół specjalnych z okazji obchodów ,,Światowego 

dnia Dziecka”  
- 3 wycieczki turystyczno-integracyjne 
- 1 XII regionalny Miting Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie 
- 2 imprezy integracyjne  
 
4. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych przyznano 
300.000zł zwiększono Zarządzeniem nr 764/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
21 listopada 2012r do kwoty 347.400zł wykorzystano kwotę 345.841,-zł  

   a) na dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się 6 osób w kwocie 7.024,00 
zł. Niezrealizowano 24 wnioski z powodu braku środków finansowych oraz złożonych rezygnacji. 

b) technicznych dofinansowano dla 35 osób na kwotę 99.373,-zł Niezrealizowano  
7 wniosków w wyniku rezygnacji lub nie spełniały warunku dotyczącego okresu karencji (otrzymały 
wcześniej dofinansowanie). 

c) na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych wykorzystano kwotę 239.444,-zł 
dla 18 osób, w tym dzieci 1. Niezrealizowano 15 wniosków z powodu braku środków finansowych  
i złożonych rezygnacji. 

 
W roku 2012 odbyło się 1 posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób 

Niepełnosprawnych. 
  
W roku 2012 Dział Rehabilitacji Społecznej realizował również po raz pierwszy pilotażowy 

program „Aktywny Samorząd”. Wnioski były przyjmowane od 16 sierpnia do 30 września 2012r.  
Łączna kwota przeznaczona na ww. program wynosiła 326.297,29zł, z czego na koszty obsługi 
realizacji programu było 9.389,85zł, na koszty promocji programu 2.347,46zł, natomiast 1.564,98zł 
zostało przeznaczone na koszty ewaluacji programu. Pozostała część środków finansowych  
w wysokości 312.995,00 zł przeznaczona była na dofinansowania, z czego wykorzystano 220.827,00 
zł środków przyznanych.  

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” uzyskali wszyscy Wnioskodawcy, 
którzy spełniali warunki uczestnictwa w programie (59 osób).  

W 2012 roku było realizowanych osiem obszarów w ramach, których dofinansowano 
następujące zadania: 

Obszar A - zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu - automatyczna 
skrzynia biegów. 

Obszar B1 – zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
(monitor, specjalistyczne urządzenie wskazujące Intellikeys, specjalistyczna klawiatura komputerowa, 
specjalistyczna myszka komputerowa, lupa elektroniczna, powiększalnik, dyktafon, syntezator mowy, 
program powiększający, program udźwiękawiający). 

Obszar B2 - zakup urządzeń lektorskich (Multilektor, PlexTalk Pocket, lupa elektroniczna). 
Obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich (monitor brajlowski,notatnik 

brajlowski). 
Obszar C - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 
Obszar D - utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym (akumulatory, ogólna naprawa, naprawa ładowarki do akumulatorów, ładowarka do 
akumulatorów, opony, dętki, przegląd techniczny). 
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Obszar E – uzyskanie prawa jazdy kategorii B: w szczególności pokrycie kosztu kursu 
i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania 
Wnioskodawcy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz 
dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu, 

Obszar F – opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (koszt 
pobytu w żłobku/przedszkolu 15). 

Niezrealizowanych wniosków 13z powodu negatywnej weryfikacji formalnej oraz złożonych  
rezygnacji. 
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                          Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
 
W 2012 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 
wydał:    

  576 - orzeczeń o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia,  
4714 - orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia  
2069 - legitymacji osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenia  

o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół. 
 
Właściwość, zgodnie z rozporządzenie Wojewody Lubuskiego obejmowała miasto 

Gorzów Wlkp. oraz powiaty: słubicki i sulęciński.  
Ustawowe zadania Zespół realizował w 70,1 % na rzecz miasta Gorzowa, dla pozostałych 
powiatów udział ten wynosił: powiat słubicki 15,5 % i sulęciński 14,4 %. 
 
 Zakres i wielkość realizowanych zadań przez Powiatowy Zespół obrazuje tabela. 

 
Liczba przyj ętych wniosków, wydanych orzeczeń i legitymacji osobom niepełnosprawnym  

 w 2012 roku 

Lp

 
             Wyszczególnienie 
 

 
2011 rok 

 
2012rok 

Dynamika
 
     5:3 
      % 
        

ogółem Ogółem Miasto 
Gorzów 

1. 2. 3. 5. 6. 7. 
1. Liczba przyj ętych wniosków - ogółem 

w tym: 
- o orzeczenie niepełnosprawności dzieci 
- o orzeczenie stopnia niepełnosprawności  
   osób powyżej 16 roku życia 

5585 
 

564 
 

5021 

5522 
 

591 
 

4931 

3871 
 

416 
 

3455 

98,9 
 

104,7 
 

98,2 
2. Liczba wydanych orzeczeń – ogółem 

w tym: 
- orzeczeń o niepełnosprawności dzieci 
- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 
   osób powyżej 16 roku życia 

5172 
 

554 
 

4618 

5290 
 

576 
 

4714 

3709 
 

389 
 

3320 

102,3 
 

103,9 
 

102,1 
3. Liczba wydanych legitymacji – ogółem 

w tym: 
- o niepełnosprawności dzieci do 16 lat 
- o stopniu niepełnosprawności  
    osób powyżej 16 roku życia 

1981 
 

519 
 

1462 

2069 
 

549 
 

1520 

104,4 
 

105,7 
 

103.9 

4. Liczba odwołań od orzeczeń - ogółem 
odwołania od niepełnosprawność dzieci     
odwołania od stopnia niepełnosprawności    
udziału % odwołań w stosunku do  
wydanych orzeczeń ogółem               

378 
32 
346 

399 
46 
353 

105.5 
143,7 
102,0 

5. Przydział środków z budżetu wojewody 
Środki z budżetu samorządu–pow.Sulęcin 

505.886,00 
- 

560576,12 
765,00 

110,8 
- 

 
W 2012 roku wpłynęło do Zespołu 5522 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności, 

w tym 4931 o orzeczenie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 591 
wniosków o orzeczenie niepełnosprawności dzieci. 
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Najczęściej wskazywanym celem, dla którego wnioskodawcy chcieli uzyskać orzeczenie było: 
- otrzymanie świadczeń z pomocy społecznej oraz usług opiekuńczych  
   i rehabilitacyjnych        - 27,1 % 
- uzyskanie odpowiedniego dla osoby niepełnosprawnej zatrudnienia  - 36,9 % 
- otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego     - 22,7 % 
- inne / udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej,      -   0,4 % 
- uzyskanie karty parkingowej,      -   2,9 % 
- zakup sprzętu ortopedycznego oraz środków ułatwiających funkcjonowanie,  
   w tym aparaty słuchowe       -  7,3 % 
- inne m.in., wskazanie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju  -  2,7%       
   

W omawianym okresie Zespół wydał 5290 orzeczeń o niepełnosprawności ogółem, w tym: 
- 4714 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia, 
- 576 orzeczeń dla dzieci do 16 lat. 
         Największą grupę wśród orzekanych dorosłych niepełnosprawnych, w zależności od 
wieku, stanowiły osoby w przedziale 41-60 lat - ok. 46 %, w przedziale 16-25 lat - ok. 7 %  
i w przedziale 26-40 ok. 12 % i powyżej 60 lat - około 35 %. 
Dzieci do 16 roku życia stanowiły 10,9 % ogólnej liczby wydanych orzeczeń. 
 

Struktura wydawanych orzeczeń wg stopni niepełnosprawności przedstawia się następująco: 
  - stopień lekki       18,7 %     
  - stopień umiarkowany   50,4%    
  - stopień znaczny   30,9 %       
 Spośród orzekanych 12 tytułów chorobowych, wpisywanych w orzeczeniach, jako 
symbol przyczyny niepełnosprawności, największy udział stanowiły choroby: 

• narządu ruchu i schorzeń neurologicznymi                - 44,9 %.    
• układu oddechowego i krążenia     - 18,6 %  
• narządu wzroku i słuchu      -   8,3 % 
• upośledzenia i choroby psychiczne     -   8,5 % 
• układu pokarmowego      -   3,9 % 
• inne:  zaburzenia metaboliczne, zeszpecenia, układ moczowy - 15,8% 

 

Wśród orzekanych dzieci dominowały choroby neurologiczno – ruchowe i układu oddechowo-
krążeniowego. 
W 2012r. wydano 2069 legitymacji osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, bądź niepełnosprawności dzieci. 
Ponadto: 

 Zespół kontynuował realizację zadania wynikającego z podpisanego Porozumienia  
z powiatem sulęcińskim i obsłużył 6 posiedzeń wyjazdowych w Sulęcinie.  

 Na bieżąco udzielano informacji, zgłaszającym się osobom o przysługujących 
uprawnieniach, ulgach, sposobie załatwiania spraw związanych z orzekaniem stopnia 
niepełnosprawności.  

 Bieżąco przekazywano do PZON nr 2 w Gorzowie Wlkp. i innych Powiatowych Zespołów 
akta osób zgodnie z właściwością miejscową.   

 Włączono się aktywnie do programu „Porady Ekspertów” realizowanego przez Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp. 

 Zespół uczestniczył aktywnie w prowadzonej przez ZUS akcji „Dni otwarte dla osób 
niepełnosprawnych” zapoznając wszystkich zainteresowanych tematyką orzecznictwa 
pozarentowego. Udzielał informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom 
niepełnosprawnym oraz możliwościach uzyskania pomocy, wsparcia i opieki osobom 
chorym, niepełnosprawnym.  Na bieżąco informowano media o zmianach w przepisach dot. 
orzecznictwa pozarentowego i wpływu tych zmian na działalność powiatowych zespołów. 
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Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Fundusz Alimentacyjnego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. 
Teatralnej 26 realizuje swoje zadania na podstawie: 

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 2006r. Nr 139 poz. 
992 ze zm.)  

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu 
i trybu postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne. (Dz. U. 2011r. Nr 298,poz. 1769) 

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U.       
2012 r., poz. 1228) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu  
i trybu postepowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń  
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2010r. Nr 123, poz.836 ze zm.) 

 W sprawach nieuregulowanych w/w ustawami stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071; ze zm.) Zgodnie 
z treścią art. 104 §1 kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji.  

  
Ilość wydanych decyzji w 2012 r.   – 12 511 
- świadczenia rodzinne - 8929 
- fundusz alimentacyjny - 2111 
 
Ilość decyzji odmownych wydanych w 2012 r.  -  786 
 
Ilość świadczeniobiorców w 2012 r.  
- świadczenia rodzinne  -  7075 
- fundusz alimentacyjny -  1508 
 
Liczba dłużników alimentacyjnych, wobec których prowadzone jest postępowanie -  1688 
 
Ilość wypłaconych świadczeń w 2012 r.     
- zasiłki rodzinne                                                      - 63623 
w tym, na dzieci w wieku: 
1) do ukończenia 5 roku życia      -   20 040 
2) powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia  -   38 291 
3) powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia   -   5 292 
- dodatki (razem)                            - 25 092 
- z tytułu urodzenia dziecka                           - 356 
-z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego            - 2 885 
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka   - 4 366 
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego       - 5 940 
- z tytułu  rozpoczęcia roku szkolnego    - 3 769  
- z tytułu podjęcia nauki dziecka w szkole poza miejscem 
zamieszkania       - 197 

1) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem 
      w miejscowości, w której znajduje się szkoła    - 131      

2) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 
        do miejscowości, w której znajduje się szkoła   -  66 
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  -  7 579 
 
Ilość zasiłków pielęgnacyjnych                           -  56 716 
Ilość świadczeń pielęgnacyjnych                                         -  9 847 
Ilość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka    -  1 212                                                                                  
Ilość wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego     - 17494 
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Liczba świadczeń dot. odprowadzonych składek 
1) składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe             -  6 769 
2) składka na ubezpieczenie zdrowotne              -  7 910 
 
Liczba decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wydanych przez organ 

właściwy w 2012r. 
      - świadczenia rodzinne                    -  252 
 - fundusz alimentacyjny                  -   77 
 
Liczba spraw skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2012r. 
1) dotyczących świadczeń rodzinnych                 -   64 
2) dotyczących świadczeń z funduszu                             -    6 
3) dotyczących dłużników alimentacyjnych                -   10 
 
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2012r. 
Upomnienia – 2 504 
Tytuły wykonawcze – 3 023 
Zobowiązania do zarejestrowania się w PUP – 62 
Wywiady środowiskowe przeprowadzone z dłużnikami – 243 
Pisma kierowane do PUP w celu aktywizacji dłużników – 82 
Wnioski o podjęcie działań do organów właściwych dłużnika– 346 
Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy – 177 
Wnioski do prokuratury – 267 
Wnioski o zwrot prawa jazdy – 1 
Informacje dla dłużnika alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń osobie uprawnionej – 1226 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji żądającej zwrotu -        

1279 
Decyzje żądające zwrotu – 1271  
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się – 537  
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się - 481 
Decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego – 481 
Umorzenie postępowania - 56 
 
Ponadto w 2012r. Dział dodatkowo realizował zadania na podstawie: 
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 
świadczenia pielęgnacyjne, 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 

 
Ilość wydanych decyzji przyznających: 
- liczba decyzji przyznających pomoc w okresie I-III – 768 
- liczba decyzji przyznających pomoc w okresie IV-VI – 804 
- liczba decyzji przyznających pomoc w okresie VII – XII – 2010 
Ilość wydanych decyzji odmownych: 
- liczba decyzji odmownych w okresie I-III – 11 
- liczba decyzji przyznających pomoc w okresie IV - VI – 17 
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Jednostki, nad którymi Prezydent sprawuje nadzór przy  pomocy GCPRiPS 

Domy Pomocy Społecznej 
          
Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające  
i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności. W Gorzowie Wlkp. funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: 
 
DPS nr 1 im. Marie Juchacz przy ul. Podmiejskiej - Bocznej 10 (236 miejsc statutowych), 
przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych (194 miejsca) i niepełnosprawnych fizycznie 
(42 miejsca) W ramach miejsc statutowych funkcjonuje również Dom Kombatanta; 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Nr 1 na rok 2012 został ustalony  
w wysokości 2.928,59 zł.  
 
DPS nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” przy ul. Walczaka 42 (90 miejsc statutowych), przeznaczony 
dla osób przewlekle psychicznie chorych w tym z chorobą Alzheimera.  
Ogólna liczba miejsc w domach pomocy społecznej wynosi 326.   

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Nr 2 na rok 2012 został ustalony  
w wysokości 2.295,00 zł.  
 
        Miasto Gorzów Wlkp. posiada zezwolenia stałe wydane przez Wojewodę Lubuskiego na 
prowadzenie powyższych placówek.  
         Ogółem budżet domów pomocy społecznej wyniósł 10.681,353,87 zł., z tego kwota 
2.695.555,00 zł stanowiła dotację z budżetu wojewody, natomiast pozostała kwota 7.985.798 zł 
pochodziła ze środków powiatu Miasta Gorzowa Wlkp. 

       Odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej i osób zobowiązanych w 2012r. wyniosła 
4.035.119,80 zł.  
       W roku 2012 wydało łącznie 192 decyzji, w tym: 

a) 100 o skierowaniu do domów pomocy społecznej w Gorzowie Wlkp. 
b) 86 o umieszczeniu w domach pomocy społecznej w Gorzowie Wlkp. 
c) 453 w sprawie naliczenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. 

  
  Liczba osób oczekujących na listach o umieszczenie w domu pomocy społecznej 
przedstawiała się następująco:  
                        a) DPS Nr 1 – 62 osób, 
                        b) DPS Nr 2 – 39 osoby. 
      Średni czas oczekiwania w 2012r. na umieszczenie w DPS Nr 1 wynosił ok. 2 lat, 
natomiast w DPS nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” – ok. 1 roku (Filia – ok. 2 lata).  
 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w Gorzowie Wlkp. brak jest domów pomocy społecznej dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, osoby wymagające takie pomocy umieszczane były poza 
Gorzowem. W 2012r. mieszkańcy Gorzowa Wlkp. umieszczani byli w następujących typach domów 
pomocy społecznej, dla: 

- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,  
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w tego tupu domach w 2012 roku wynosił 

2.891,52 zł. 
Ponadto mieszkańcy Gorzowa Wlkp. w 2012r. umieszczani byli w domach pomocy społecznej 

dla osób przewlekle somatycznie chorych. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w tego 
tupu domu w 2012 roku wynosił 2.821,75 zł. 
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

           W 2012r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował statutowe działania polegające na 
prowadzeniu interwencji kryzysowej rozumianej, jako zespół interdyscyplinarnych działań 
podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Działania realizowane były  
w formie ambulatorium, interwencji wyjazdowych, hostelu, telefonu zaufania, a także poczty 
elektronicznej. 
1) Ambulatorium - w 2012r. z tej formy pomocy skorzystało 370 osób, z którymi przeprowadzono 
1148 spotkań terapeutycznych.  
2) W 2012 roku Zespół Wyjazdowy interweniował 14 razy i pomocą objął 46 osób.  
3) W 2012 r. w hostelu placówki przebywały najczęściej matki z dziećmi. Przyczyną pobytu był 
najczęściej kryzys emocjonalny związany z przeciążeniem psychicznym wynikającym z samotnego 
rodzicielstwa, trudności finansowe i trudności mieszkaniowe.  Coraz częściej pojawiają się matki, 
których mało stabilna sytuacja finansowa nie pozwala na wynajęcie mieszkania, a nie mają one 
wsparcia ani ze strony ojca dzieci, partnera czy rodziny. 
W hostelu przebywały też osoby w bardzo trudnej sytuacji emocjonalnej w fazie kryzysu, które 
straciły pracę, a tym samym źródło dochodów i nagle z dnia na dzień musiały opuścić wynajmowane 
lokum. W Ośrodku w okresie zimowym przebywają też osoby bezdomne, które nie mogą przebywać 
w specjalistycznych placówkach tego typu na terenie miasta z powodu braku miejsc. 
4) Telefon zaufania ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem osób szukających pomocy. Najczęściej 
telefon jest zaproszeniem do spotkania w Ośrodku i skorzystaniem z bezpośredniej pomocy  
i wsparcia. Drugim kanałem porozumiewania się z osobami poszukującymi pomocy jest poczta 
elektroniczna. W 2012r. tym sposobem skontaktowało się 18 osób, które szukały dla siebie pomocy  
w Internecie i tam znalazły adres placówki. W tej sytuacji też najczęściej kontakt z osobą poszukującą 
pomocy zostaje przeniesiony na teren ambulatorium w bezpośrednim kontakcie  
z interwentem. 
 
II. Formy pomocy 

a. Pomoc stacjonarna – hostel 
Liczba osób w hostelu: 96 osób 

Lp. Powiat Liczba osób 
1 grodzki 42 
2 bezdomni 39 
3 Inne powiaty  15 
 

b. Pomoc ambulatoryjna 
Liczba osób korzystających z pomocy psychologicznej na terenie placówki: 370 osób 
Liczba spotkań terapeutycznych: 1148 spotkań  

c. Telefon zaufania: 458 ( 136 interwencyjne i 322 informacyjne) 
d. Pogotowie wyjazdowe: 46 osób 
e. Poczta elektroniczna: 18 

 
III. Rozpoznanie problemów osób zgłaszających się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
RODZAJ PROBLEMÓW 2012 rok 
Przemoc w rodzinie - ofiara 36 
Przemoc poza rodziną – ofiara 20 
Ciężka choroba własna 27 
Śmierć bliskiej osoby 68 
Myśli i próby S własne 19 
Uzależnienia 6 
Trudności w relacjach partnerskich 147 
Trudności w relacjach rodzic dzieci 134 
Trudności w relacjach poza partnerskich 
z dziećmi 

19 
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Problemy wynikające z dysfunkcji 
innych osób 

154 

Samotne macierzyństwo 3 
Samotność 5 
Bezrobocie 1 
Trudności materialno bytowe 35 
Zaburzenia psychiczne 332 
Poważny wypadek – ofiara 2 
Rola świadka zdarzenia traumatycznego 
dot. innych osób 

5 

 
            

Specjalistyczny Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie jest ukierunkowany na pracę 
z ofiarami przemocy w rodzinie zarówno w formie ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej.  

Czasowe schronienie ma na celu izolację od sprawcy i zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom 
przemocy. W tym czasie ofiara przemocy uzyskuje profesjonalną pomoc: psychologiczną, prawną, 
socjalną, pedagogiczną.  

Wspólnie z zespołem pracowników Ośrodka zostaje opracowany plan pomocy ofierze w celu 
wyjścia z przemocy. Osoba zostaje przygotowana do własnej aktywności i może nadal liczyć na 
wsparcie ze strony zespołu pracowników Ośrodka. Może również korzystać różnych form pomocy w 
Ośrodku tj. terapia indywidualna, grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, spotkania 
społeczności mieszkańców hostelu SOW, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne dla 
dzieci.  
 

Ilość klientów SOW przebywających w hostelu w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 
wynosiła 97 osób (w tym: 46 dzieci). 

 Osoby przyjęte na pobyt stacjonarny w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. pochodzą  
z następujących powiatów:  

 
L.p. 

 
POWIAT 

 
LICZBA OSÓB 

1. GORZOWSKI -ZIEMSKI 6 
2. GORZOWSKI -GRODZKI 52 
3. CHOSZCZEŃSKI 3 
4. SULEŃCIŃSKI 1 
5. STRZELECKO-DREZDENECKI 20 
6. SZCZECINECKI 3 
7. HEJNOWSKI 3 
8. ZIELONOGÓRSKI 2 
9. ŻAGAŃSKI 1 
10. MIĘDZYRZECKI 1 
11. ŚWIEBODZI ŃSKI 2 
12. GOLENIOWSKI 3 
RAZEM: 97  
 
Pracownicy SOW w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. udzielili 971 razy pomocy 
wspomagającej mieszkańcom hostelu.   
 
Opis działań: 

• Kontakt osobisty – ambulatorium 
ma na celu zebranie niezbędnych informacji o sytuacji przemocy, a następnie dokonanie diagnozy 
form przemocy, diagnozy stopnia nasilenia przemocy, diagnozy skutków przemocy, diagnozy 
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rezultatów poszukiwania pomocy, diagnozy potencjalnego zagrożenia życia oraz stworzenie  
i wprowadzenie w życie planu bezpieczeństwa. Klienci zgłaszający się do Ośrodka mogą liczyć na 
pomoc ukierunkowaną na następujące cele: ocenę sytuacji zagrożenia uruchomienie działań 
interwencyjnych, edukację dotyczącą zjawiska przemocy, edukację w zakresie niezbędnym do 
powstrzymania przemocy i korzystania z własnych praw, edukację dotyczącą problemów 
współistniejących z przemocą, przede wszystkim uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, 
wsparcie dotyczące obszaru emocjonalnego, rozpoznanie potrzeb w obszarach: psychologicznym, 
zdrowotnym, socjalnym, prawnym, wspólne zaplanowanie i pomoc w realizacji celów po uprzednim 
zaakceptowaniu ich przez klientów.   Jest przeznaczone dla osób skierowanych przez inne służby lub 
które same chcą podjąć działania zmierzające do przerwania przemocy. Kontakt z klientem może być 
wielokrotny lub jednorazowy. W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. pomocy ambulatoryjnej 
udzielono 221 razy. 

• Specjalistyczne poradnictwo  
Specjalistyczne poradnictwo ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej u osoby, która 
doświadczyła urazów psychicznych i fizycznych. Z pomocy psychologa klienci hostelu skorzystali 
177 razy, klienci ambulatoryjni 443. 

• Działania prawne  
Działania prawne zmierzają do przerwania przemocy. Z pomocy prawnej klienci hostelu skorzystali 
31 razy, natomiast klienci ambulatoryjni 80 razy.  

• Całodobowy telefon  
Ma na celu udzielenie wsparcia emocjonalnego, informacji oraz porady, jaką formę pomocy może 
zaoferować Ośrodek w sytuacji zagrożenia przemocą.  Interwencyjny telefon to również interwencje 
telefoniczne w sprawie klientów. W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. interwencji 
telefonicznych wykonano 1311. 

• Interwencja pedagogiczna  
Ma na celu diagnozę relacji rodzic - dziecko, ocenę szkód powstałych w wyniku doświadczania 
przemocy w rodzinie oraz skonstruowanie planu pracy z dzieckiem a także udzielenie wsparcia 
emocjonalnego i edukację w zakresie skutków doznawania przemocy. W roku 2012r. pedagog udzielił 
198 porad. 

• Interwencja e-mail   
Ma na celu wsparcie ofiary przemocy droga internetową. Przez okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 
interwencje e-mail przeprowadzono 7 razy. 
  

 
L.p. 

 

 
Rodzaj działania 

 

 
Liczba 

1. Interwencja hostelowa  
(pomoc mieszkańcom hostelu)   

971 

2. Interwencja ambulatoryjna 
(kontakt bezpośredni z klientami nie zamieszkującymi w hostelu 

221 

3. Pomoc psychologa (łącznie dla klientów ambulatoryjnych i hostelu) 620 
4. Porady prawne (łącznie dla klientów ambulatoryjnych i hostelu) 111 
5. Interwencja telefoniczna  1311 
6. Interwencja pedagogiczna 198 
7. Interwencja e-mail   7 

 
Zakres działalności SOW obejmuje działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania 

przemocy, a także angażuje się na rzecz podnoszenia kwalifikacji służb zajmujących się tym 
problemem. W okresie styczeń - listopad 2012r. przedstawiciel naszej placówki przeprowadził 
czterokrotnie szkolenia dla pracowników służb pomocowych w zakresie pracy z osobami 
pokrzywdzonymi przemocą domową oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. W 
ramach porozumienia dyrektor SOW poprowadził szkolenia w zakresie tematyki przemocy dla 
pracowników Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. 
W grudniu odbyło się także szkolenie dla pracowników oświaty z terenu Gorzowa Wlkp. i Sulęcina. 
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 W lutym 2012r. na terenie nasze placówki odbyły się szkolenia dla pracowników 
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej.  

 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia współpracuje z organizacjami pozarządowymi z obszaru 

województwa lubuskiego w zakresie realizacji programów przeciwdziałającym patologiom  
i uzależnieniom.  

 
SOW realizuje też program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. 

Programem objęci zostali dorośli lub młodociani mężczyźni mający karną formę nadzoru 
sądowego, odbywający karę pozbawienia wolności za czyn związany ze stosowaniem przemocy 
wobec członków rodziny oraz osoby zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie w związku 
ze stosowaniem przemocy. 

Po zakończeniu programu dokonano oceny skuteczności oddziaływań korekcyjno – 
edukacyjnych wobec sprawców przemocy. Prowadzony monitoring zachowań uczestników programu 
po jego zakończeniu wskazuje na potrzebę prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych  
w stosunku do sprawców. 
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Instytucjonalna piecza zastępcza - Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

  
Placówki opiekuńczo – wychowawcze całodobowe świadczą usługi polegające na 

zaspokojeniu potrzeb życiowych dziecka zgodnie z ustalonym w rozporządzeniu standardem opieki  
i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo – wychowawczych, jeżeli potrzeby te stale lub 
okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym.  

 
 Proces umieszczenia dziecka w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej jest 
długotrwały i wymagający nawiązania współpracy z wieloma instytucjami: z sądami, z policją,  
z Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym, z Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym,  
z placówkami oświatowymi, z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi, z placówkami leczniczymi, 
z ośrodkami socjoterapeutycznymi, z placówkami resocjalizacyjnymi, z centrami właściwymi ze 
względu na miejsce położenia placówki i zamieszkania dziecka, z ośrodkami pomocy społecznej,  
z rodzicami i z opiekunami prawnymi oraz z samymi dziećmi.  
 
 Na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Rodziny, Pogotowie 
Opiekuńcze i Rodzinny Dom Dziecka.  

Ośrodek Wsparcia Rodziny – grupy usamodzielniające w Gorzowie Wlkp. posiada 30 
miejsc regulaminowych. Placówka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 10-go roku życia 
(umieszczenie dziecka poniżej 10-go roku życia w placówce jest możliwe w wyjątkowych 
przypadkach, szczególnie, gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa) do lat 
18 lub do momentu ukończenia szkoły, w której dziecko się uczy. W 2012 r. zostało skierowanych do 
placówki socjalizacyjnej 6 dzieci w wieku od lat 7 do 16.  

OWR – miejsca interwencyjne w Gorzowie Wlkp. dysponuje 7 miejscami regulaminowymi.  
Placówka przeznaczona jest dla dzieci od urodzenia do 7 lat. W minionym roku nie kierowaliśmy do 
tej placówki dzieci, gdyż grupa ta jest przewidziana do wygaszenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  Aktualnie w grupie interwencyjnej przebywa 4 dzieci w wieku od 4 do 7 lat.  
Wychowankowie grupy interwencyjnej są dziećmi niepełnosprawnymi, dla których nie udało się 
znaleźć miejsc w rodzinnych formach opieki.       

Hostel dla Młodocianej Matki z Dzieckiem w Gorzowie Wlkp. przeznaczony jest dla 
nieletniej matki z dzieckiem. W 2012 r. zostały skierowane do Hostelu 2 młodociane matki w wieku 
17 lat, w którym przebywają wraz ze swoimi nowonarodzonymi synami.   

Ośrodek Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo dysponuje 
28 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

 Mieszkania Chronione Ośrodka Wsparcia Rodziny – dysponują 18 miejscami, 
zakwaterowani w nich są usamodzielnieni wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i rodzin zastępczych.  

Poradnia rodzinna w miesiącach od stycznia do marca 2012r. udzielała poradnictwa 
psychologiczno – pedagogicznego, socjalnego i prawnego dla osób wymagających wsparcia  
z lokalnego środowiska oraz dla wychowanków Ośrodka Wsparcia Rodziny i ich rodzin.  

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Ośrodku Wsparcia 
Rodziny na rok 2012 zostały ustalone w wysokości 4.728,00 zł.  

 
Pogotowie Opiekuńcze w Gorzowie Wlkp. dysponuje 30 miejscami regulaminowymi (20 

miejsc interwencyjnych i 10 socjalizacyjnych). Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od lat 
10 (umieszczenie dziecka poniżej 10-go roku życia w placówce jest możliwe w wyjątkowych 
przypadkach szczególnie, gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa) do lat 
18 – grupa interwencyjna, lub do zakończenia procesu edukacji – grupa socjalizacyjna. W minionym 
roku zostało skierowanych do całodobowej placówki 45 dzieci w wieku od lat 7 do 17.  

Interwencyjnie zostało umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym- 9 dzieci. 
Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym 

w 2012 r. zostały ustalone w wysokości 5.457,19 zł. 
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Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp. posiada 8 miejsc regulaminowych. Placówka 
przeznaczona jest dla dzieci do 18 roku życia lub do czasu zakończenia procesu edukacji.   

W 2012 roku zostały wydane skierowania do placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 
rodzinnego dla 10 wychowanków w wieku od lat 3 do 14, w tym dla 6 chłopców oraz dla 4 
dziewczynek.  

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej typu rodzinnego w 2012 r. wynosiły 2.174,61zł.      

 
Rodzinny Dom Dziecka funkcjonujący w ramach rodzinnej pieczy zastępczej dysponuje  

6 miejscami. W 2012 r. zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej 4 wychowanków  
w wieku od lat 2 do 17, w tym 1 dziewczynka z Powiatu Turek i 3 chłopców z Miasta Gorzowa Wlkp.           

Piecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna, w której zostały umieszczone dzieci pełni  
w zasadzie te same funkcje różni się pomiędzy sobą liczbą miejsc i strukturą, sposobem jej 
powiązania, treścią, metodami i formami działań, zatem i charakterem tworzonego dzieciom 
środowiska wychowawczego.  
 

W wyniku ogłoszonego na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010r. Nr 
234, poz. 1536 ze zm.) konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla ośmiorga dzieci na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
została zawarta umowa z Fundacja im. Janusza Korczaka w Marwicach. Fundacja prowadzi placówkę 
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Krzemowa 14. Powyższe zadanie realizowane jest od 2013 roku.   

 
Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, funkcjonujące 

na terenie miasta Gorzowa Wlkp. placówki opiekuńczo – wychowacze podjęły działania mające na 
celu osiągnięcie wymagań określonych w/w cyt. ustawą. 
 

Placówki wsparcia dziennego. 
 
Placówka wsparcia dziennego: zapewnia dziecku pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, 

rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych; stałą pracę z rodziną dziecka. 
 
W 2012 roku na terenie Gorzowa Wlkp. funkcjonowało 25 placówek opiekuńczo - 

wychowawczych wsparcia dziennego (działających na podstawie przepisów dotychczasowych tj. 
ustawy o pomocy społecznej). Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej „publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego działające na 
podstawie przepisów dotychczasowych stały się placówkami wsparcia dziennego, w rozumieniu 
niniejszej ustawy. Placówki te zobowiązane są dostosować organizację, zasady i warunki 
funkcjonowania do wymagań określonych w niniejszej ustawie w terminie 36 miesięcy od dnia 
wejścia jej w życie.  

Na dzień 31 grudnia 2012r. do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. wpłynęło 12 wniosków o 
wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, jednakże żadna z tych placówek 
nie otrzymała powyższego zezwolenia z uwagi na fakt, iż wnioski wpłynęły w m-cu grudniu 2012r. i 
były w trakcie rozpatrywania. Pierwsze zezwolenia wydane zostały w 2013 roku. W 2012 roku z 
oferty placówka wsparcia dziennego skorzystało 505 dzieci w tym, 32 dzieci kierowanych przez 
pracowników socjalnych. Placówki wsparcia dziennego organizowały zajęcia o charakterze: 

– opiekuńczym, 
– edukacyjny, 
- profilaktyczno – terapeutycznym. 
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W wyniku prowadzonej diagnozy potrzeb środowiska lokalnego, jak i analizy skuteczności 
pracy pracowników socjalnych realizowane były programy pomocowe kierowane do osób  

i rodzin wymagających wsparcia. 

- Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  
W ramach tego programu udzielana była pomoc w formie pokrycia kosztów posiłków 

dzieci i dorosłych oraz w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Tą formą pomocy 
objęto 5673 osób, na łączną kwotę 1.976.223 zł. 

 
Ponadto GCPRiPS działając w oparciu o Strategię realizowało programy, na które uzyskano 

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

 
GCPRiPS realizował następujące programy: 

        1. Projekt systemowy pn. „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość”, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Edycja IV 
Termin realizacji: 01.01.2012r. – 31.12.2012r. Całkowity koszt projektu na lata 2011- 2013 to kwota 
2.232.521,34 zł., rok 2012 – 731.622,65 zł., w tym wkład własny: 78.138,25 zł. Celem głównym 
projektu była aktywna integracja osób z kręgu wykluczenia społecznego w celu włączenia ich w życie 
zawodowe i społeczne. Beneficjentami Ostatecznymi projektu było 150 osób pozostających bez 
zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej w tym 
15 osób bezdomnych. W ramach realizacji projektu zastosowane zostały instrumenty aktywizacji 
społecznej: 1. Dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i bezradnością w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego: - zajęcia metodą Weroniki Sherborne, - zajęcia edukacyjne pn.,,Szkoła dla 
rodziców”, - warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych. 2. Dla osób 
bezdomnych: - zajęcia edukacyjne o tematyce uzależnień i współuzależnienia, - warsztaty 
psychospołeczne. Dla wszystkich uczestników zostały zorganizowane warsztaty z zakresu kreowania 
własnego wizerunku. Ponadto zostały zastosowane innowacyjne formy pracy socjalnej: metodę 
streetworkingu i asystenta rodziny umożliwiające dotarcie do grupy beneficjentów poprzez 
bezpośrednie spotkania w miejscu ich zamieszkania, pobytu. Dla dzieci /osób zależnych uczestników 
projektu zostanie zorganizowana opieka w trakcie zajęć. 
 
2.„Tacy sami – podniesienie wiedzy i wybranych umiejętności w procesie wychowania  
i opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem”.  
Wsparciem w ramach programu objęto 8 rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie  
i fizycznie. Nabyte przez uczestników umiejętności wpłynęły na prawidłowe wypełnianie przez nich 
funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 
 
3.„Utworzenie klubu młodzieżowego w ramach działań profilaktycznych na rzecz zwalczania 
alkoholizmu”.  
          Wsparciem w ramach programu zostały objęte 24 osoby w wieku 13-16 lat bezpośrednio 
stykające się z problemem alkoholizmu i innymi dysfunkcjami tj. ubóstwo, przemoc, bezradność  
w sprawach opiekuńczo –wychowawczych. W trakcie realizacji z uczestnictwa zrezygnowało 8 osób.  
Ostatecznie udział w działaniach programowych zakończyło 16 osób. Realizacja działań projektowych 
przyczyniła się do promowania zdrowego i aktywnego stylu życia, proponując nowe formy spędzania 
czasu wolnego poszerzono zainteresowania młodzieży oraz wypromowano postawy i zachowania 
akceptowane społecznie.  
 
4.Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 

a/ „Asystent rodzinny” – zatrudnienie 5 asystentów rodziny 
b/ „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- zatrudnienie 2 koordynatorów  
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c/ „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów 
placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego” 
  

Na realizację programów pozyskano łącznie kwotę 672.621,39 zł., z czego: 
         - 591.244,62 zł. z EFS; 
          - 17.028,18 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego; 
        - 64.348,59 zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. 
 
Ośrodek Wsparcia Rodziny był realizatorem programu ,,Przez kryzys do zmiany – program 
profilaktyczny skierowany do dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
pozbawionych możliwości powrotu do środowiska rodzinnego, rodzin znajdujących się w kryzysie  
i niewydolnych wychowawczo”.  
Programem objęto 42 wychowanków grup usamodzielnienia, 18 wychowanków mieszkań 
chronionych, 24 dzieci z Ośrodka Wsparcia Dziennego oraz rodziców wychowanków Ośrodka 
Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. 
Głównym celem programu „Przez kryzys do zmiany” było: 
1. przygotowanie wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej do 
pełnienia samodzielnych ról życiowych, modelowania prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych, 
kształcenia umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań.  
2. wspieranie  rodziców dzieci uczęszczających do  Ośrodka Wsparcia Dziennego w Gorzowie 
Wlkp. oraz rodziców wychowanków Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. w sprawowaniu 
jej podstawowych funkcji, podejmowaniu działań na rzecz powrotu dzieci do środowiska rodzinnego 
oraz zapewnieniu optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju dzieci. 
3. objęcie pracą psychologiczno – pedagogiczną dzieci uczęszczających do Ośrodka Wsparcia 
Rodziny celem prawidłowej stymulacji rozwoju zwłaszcza społecznego, wyrównywania opóźnień 
rozwojowych i edukacyjnych. 
 
Ośrodek Wsparcia Rodziny otrzymał 10.000zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego w ramach wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia 
mieszkańców województwa lubuskiego 
      
 

Wszystkie działania podejmowane w 2012 roku przez pracowników jednostek pomocy 
społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta 
Gorzowa Wlkp. miały na celu: 

- zaspokojenie społecznych potrzeb dzieci i młodzieży w tym wyrównywanie szans 
edukacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa i promowanie zdrowego stylu życia; 
          - poprawę warunków funkcjonowania osób i rodzin, w tym wsparcie rodzin  
w realizacji funkcji opiekuńczo –wychowawczych; 

- poprawę jakości i warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także 
doskonalenie systemu wczesnej opieki nad dzieckiem z grupy ryzyka niepełnosprawności  
i dzieckiem niepełnosprawnym; 

- poprawę jakości i warunków życia seniorów, a także integrację międzypokoleniową; 
- wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego i osiągnięcie optymalnego poziomu 

uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. 
Cele te osiągnięto poprzez: 

1. projekt „Zacznij od nowa budować swoją przyszłość” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej; 

2. programy dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego w ramach wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania 
poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego; 

3. programy dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 
rok 2012; 
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4. program wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp. na lata 
2012-2014; 

5. gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Gorzowie Wlkp. na lata 2012 – 2014, w tym działanie Zespołu 
interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp.  

6. doskonalenie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność pomocową, szczególnie kierowaną do dzieci  
i młodzieży a także osób niepełnosprawnych, starszych i bezdomnych; 

7. realizacja zadań. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która 
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r. 

 
Uwagi końcowe  

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej realizując zadania polityki 
społecznej państwa uwzględnia przede wszystkim uwarunkowania lokalne. Ogromną wagę 
przywiązuje do pracy z klientem, zwracając uwagę na kulturę, takt i profesjonalizm zatrudnionej 
kadry. 

Prowadzony jest monitoring wszystkich zadań realizowanych przez pracowników jednostki, 
którego celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług i dostosowanie zakresu i form pomocy do 
aktualnych potrzeb środowiska lokalnego. Realizacja zadań statutowych odbywa się przy współpracy 
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 
wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi, którym jednostka samorządu terytorialnego 
zleca realizację zadań z zakresu pomocy społecznej udzielając na ten cel dotacji, umożliwiając w ten 
sposób zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w możliwe szerokim zakresie. 
 
 
Sp. Barbara Steblin -Kamińska 


