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Protokół Nr 4/2021 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2021 roku o godzinie 16.00. 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość ( zdalny tryb obradowania). 

Komisja obradowała w 7 osobowym składzie  według załączonej listy obecności, 

która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było quorum do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

Pani Beata Dunajewska  Przewodnicząca Komisji  zaproponowała następujący 

porządek posiedzenia: 

 

1. Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Miasta 

Gdańska  

za 2020 rok- w zakresie działania Komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej RMG. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych – druk nr 909. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu  uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

współdziałania Gminy Miasta Gdańska z Gminą Pszczółki oraz Gminą 

Suchy Dąb w celu realizacji projektu pn. „Cała Naprzód III” Działanie 

5.2 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014 – 2020 – druk nr 917. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Gdańska w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gdański 

bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta 

Gdańska – druk nr 919. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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5. Systemowe wspieranie zdrowia psychicznego Gdańszczan,  

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Problemy alkoholowe- kogo dotyczą?. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 7 głosami za – jednogłośnie. 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Miasta Gdańska  

za 2020 rok- w zakresie działania Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

RMG. 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w temat, powiedziała m.in. największy udział w dochodach mają 

subwencje i dotacje, jest to prawie 90% planowanych. W tej grupie nie zostały 

zrealizowane przede wszystkim dotacje inwestycyjne z Unii Europejskiej,  

które zostały przez Państwa wprowadzone do budżetu wieloletniej prognozy,  

do realizacji na sesji w marcu. 

Drugą znaczącą grupą, która ma dosyć duży udział w dochodach, ogółem  

zrealizowanych w roku 2020, są to udziały w podatkach stanowiących dochód 

budżetu Państwa czyli udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  

i podatku dochodowym od osób prawnych. W roku ubiegłym korygowaliśmy  

te dwa źródła, zostały wykonane ponad planowe dochody o 3% więcej czyli około 

50.000 000 zł. Efektem tego było to, że w miesiącach listopadzie i grudniu,  

te dochody zostały dobrze zrealizowane, wpływy przekroczyły te zmniejszone, 

planowane środki. 

W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na edukację  

i edukacyjną opiekę wychowawczą, które zostały w roku 2020 zrealizowane  

na poziomie  96% realizacji planu. 

Wydatki dotyczące rodziny, opieki społecznej zostały zrealizowane w roku 2020 

na poziomie 98% planowanych. 

W roku 2020 dofinansowaliśmy realizację zadań zleconych w głównej mierze  

te zadania, które musieliśmy dofinansować to były zadania administracyjne,  

które realizują urzędy stanu cywilnego. 
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W 2020 roku  dług Miasta, na koniec  roku wyniósł  28 %  wykonanych 

dochodów.      

   

Pan Piotr Gierszewski – Członek komisji 

Jeśli chodzi o  Komisję Rodziny i Polityki Społecznej, to środki wydatkowane 

były w dość wysokim procencie natomiast w związku z tym, że druk jest ogólny, 

mam pewne zastrzeżenia co do innych działów i wydatkowania tych pieniędzy, 

wstrzymam się od głosu. Widząc złożoność sytuacji pandemicznej jaka miała 

miejsce, to akurat komisja realizowała zadania  i chęć pomocy.   

     

Pani Joanna Cabaj – członek komisji 

Wystąpiłam o udostępnienie wszystkich sprawozdań dotyczących uchwał  

w sprawie wsparcia programu  prokreacji dla mieszkańców Gdańska. Tej 

dokumentacji było bardzo dużo. Udało mi się zrobić ogólną analizę, z której jasno 

wynika, że tych nieprawidłowości w samych sprawozdaniach  jest bardzo dużo. 

Mam nadzieję, że dokładna analiza pozwoli spojrzeć szerzej na realizację 

podejmowanych uchwał. 

 

Pani Monika Chabior – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że przekazywania  sprawozdań zarówno 

cząstkowych jak i rocznych co powoduje zmianę w ich zawartości i może  

powodować trudności w zrozumieniu w przypadku jakichkolwiek trudności, 

jesteśmy do dyspozycji, bo moim zdaniem nieprawidłowości nie mamy. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI:    

Komisja po zapoznaniu się z treścią sprawozdania oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę Ostaszewską – 

Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku – 5 głosami „za”, przy 1 przeciw oraz 1  wstrzymującym się – 

wydała pozytywną opinię . 
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PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

oraz szkół specjalnych – druk nr 909 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. plan sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych przez Miasto Gdańsk z uwzględnieniem szkół 

prowadzonych przez inne organy zgodnie z prawem oświatowym, jest ustalany 

przez radę powiatu, tak aby umożliwić  dzieciom i młodzieży zamieszkującym  

na obszarze powiatu odpowiednio realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki. 

W projekcie uwzględniono szkoły podstawowe  sportowe  i mistrzostwa 

sportowego, które wymagają  specjalnej organizacji pracy, a ich prowadzenie 

należy do zadań powiatu. W tym projekcie  w czteroletnich  liceach 

ogólnokształcących  uwzględniono oddziały  dotychczasowych trzyletnich  

liceów  ogólnokształcących  oraz w pięcioletnich  technikach uwzględniono 

oddziały dotychczasowych czteroletnich techników. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

7 głosami „za”  jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu  uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

współdziałania Gminy Miasta Gdańska z Gminą Pszczółki oraz Gminą 

Suchy Dąb w celu realizacji projektu pn. „Cała Naprzód III” Działanie 5.2 

Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 

druk nr 917. 
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Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. druk dotyczy kontynuacji 

projektu. Technicznie jest on podzielony na kilka edycji, natomiast realizowany 

od kwietnia 2017 roku i obecnie trwająca edycja zakończy się z końcem sierpnia. 

W związku z tym od września bieżącego roku do czerwca 2023 roku chcielibyśmy 

realizować trzecią edycję tego programu. Jest on w trybie poza konkursowym 

możliwy do zrealizowania. Kwota jaka jest przeznaczona na ten czas realizacji  

to 2 mln 88 tysięcy złotych, w tym 15% wkładu własnego. Projekt skierowany  

jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,  

które mają więcej niż 30 lat, przede wszystkim do osób bezrobotnych ale także 

do osób tzw. „ubogich” pracujących, które chciałyby się przekwalifikować,  

by polepszyć swoją sytuację zawodową, do osób pochodzących z rolnictwa, 

zatrudnionych na umowach krótko terminowych, żeby ustabilizować ich sytuację. 

Projekt jest realizowany w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych  

na obszarze Metropolii Gdańsk – Gdynia – Sopot, partnerami mają być Gmina 

Pszczółki, Gmina Suchy Dąb. Ich rola polega na rekrutacji uczestników projektu. 

  

Nie było głosów w dyskusji. 

 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska, 7 głosami „za”  jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.    
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PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska 

w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gdański bon żłobkowy” 

dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska – druk  

nr 919. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. dotychczasowa praktyka realizacji 

tego zadania wskazuje na zasadność wprowadzenia modyfikacji jej pierwotnych 

zapisów, tak aby jej nowy kształt w jak największym stopniu odpowiadał 

potrzebom jej potencjalnych beneficjentów. 

Celem świadczenia jest objęcie opieką instytucjonalną jak największej liczby 

dzieci do lat trzech poprzez wsparcie opiekunów w ponoszonych kosztach pobytu 

dziecka w placówce niepublicznej. Szerszy dostęp do usług opiekuńczych  ułatwi 

powrót na rynek pracy  osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat trzech, 

wzmocni poczucie bezpieczeństwa  mieszkańców, zachęci rodziny  

do zamieszkania w Gdańsku i rozliczania tutaj podatku.  

Zaproponowana zmiana dotyczy zwiększenia kryterium dochodowego z kwoty 

2 800zł na członka rodziny. Podniesienie kryterium dochodowego umożliwi 

objecie świadczeniem większej grupy beneficjentów, a przede wszystkim prawo 

dalszej wypłaty w sytuacji wzrostu wynagrodzenia dla osób pobierających 

„gdański bon żłobkowy”. 

Uchwała wprowadza szczególne preferencyjne kryteria w stosunku do rodzin,  

w których członek rodziny lub opiekun prawny dziecka jest osobą 

niepełnosprawną. 

Środki na realizację uchwały są zabezpieczone w budżecie gminy. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

7 głosami „za”  jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Pan Piotr Gierszewski – Członek komisji 

Jak wyglądał monitoring  Miasta w momencie kiedy dostawaliśmy sygnały o tym, 

że opłata za żłobki wzrasta? Jak wygląda obecnie sytuacja?. 
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Nie mamy sygnałów od rodziców o kolejnych podwyżkach, które następowałyby, 

a więc ten moment kiedy rzeczywiście próbowano wiązać pojawienie się bonu 

żłobkowego z podwyżkami, pojawił się na początku. Ważne jest  pokazanie  

tego w szerszym kontekście tzn. pensja minimalna w roku 2018 wynosiła 2 100 

złotych. Obecnie wynosi 2 800 złotych. Jeżeli dołożymy do tego inne zmiany, 

wydaje mi się, że uzasadnionym jest twierdzenie, że nawet bez bonu żłobkowego, 

te koszty utrzymania byłyby by na tyle duże, że opłaty zaczęłyby rosnąć  

w placówkach. Pilnujemy tej komunikacji pomiędzy placówkami niepublicznymi 

i rodzicami. Kiedy takie sygnały tylko zaczęły się pojawiać, wystosowaliśmy dwa 

komunikaty do wszystkich podmiotów, uczulające na tego typu działania,  

że są to działania niezgodne, mogą naruszać przepisy prawa  ale również 

spotykaliśmy się z przedstawicielami tych podmiotów. Od tamtego momenty  

nie było większych sygnałów, co nie znaczy, że tych podwyżek nie było.  

               

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

7 głosami „za”  jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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PUNKT 5 

Systemowe wspieranie zdrowia psychicznego Gdańszczan, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. 

Pani  Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Model ochrony zdrowia psychicznego w Gdańsku  

Cel główny programu to tworzenie lokalnego systemu  zapewniającego warunki 

i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia 

osób w trudnościach i kryzysach społecznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, 

ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w Gdańsku. 

Grupa docelowa programu to mieszkańcy Gdańska – osoby z różnych grup 

wiekowych, zmagające się z problemami, zaburzeniami i chorobami 

psychicznymi oraz osoby znajdujące się w otoczeniu osób cierpiących.  

 

Obszary i cele szczegółowe programu: 

1. Prewencja – podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie 

zjawisk mu zagrażających. Zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia 

i profilaktyki zaburzeń, skierowane do całej populacji, jak i do grup ryzyka.    

2. Interwencja – rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji 

diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki. 

Zadania obejmujące zadania służące udzieleniu niezbędnego wsparcia  

w momencie kryzysu. 

3. Integracja – utrzymanie i wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról 

społecznych lub odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej  

na miarę możliwości. Są to zadania obejmujące działania długofalowe, 

służące powrocie chorego do prawidłowego funkcjonowania w środowisku 

rodzinnym, zawodowym, społecznym oraz zapobieganiu nawrotom 

choroby. 

4. Koordynacja i zarządzanie – zbudowanie systemu zarządzania działaniami 

z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Zadania obejmujące organizację 

współpracy międzypodmiotowej, mającej na celu wdrażanie, monitoring  

i ewaluację działań realizowanych w ramach programu. 
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Podsumowanie działań w ramach Gdańskiego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego za lata 2017-2020. 

Program był realizowany poprzez zlecanie przez Miasto Gdańsk w trybie 

konkursowym zadań – konkursy organizowane przez Wydział Rozwoju 

Społecznego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

Realizację zadań ustawowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

realizację zadań ustawowych przez Gdański Ośrodek Pomocy 

Psychologiczne dla dzieci i młodzieży. 

 

Konkursy organizowane przez Wydział Rozwoju Społecznego     

W roku 2017 organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze realizowały:  

- 21 ofert i otrzymały dotacje w kwocie 1 248 285,83zł. 

- w roku 218 realizowały 13 ofert rocznych oraz 11 ofert wieloletnich – 

dotacja w kwocie 964 894zł. 

- w roku 2019 realizowały 10 ofert rocznych oraz 20 ofert wieloletnich – 

dotacja w kwocie 1 672 949zł. 

- w roku 2020 realizowały 2 oferty roczne oraz 39 ofert wieloletnich – 

dotacja w kwocie 2 185 300zł.   

 

Konkursy organizowane przez Wydział Rozwoju Społecznego  

w roku 2020 i 2021. 

W efekcie konkursów, które odbyły się w roku 2020 oraz 2021 organizacje 

pozarządowe i podmioty lecznicze realizują 22 oferty wieloletnie. 

Otrzymane dotacje na całość projektów wyniosły:  

- 1 834 296zł dla umów zawartych w 2020 roku 

- 2 490 692zł dla umów zawartych w 2021 roku 

W tym dotacje na 2020 rok w kwocie 375 094zł, w 2021 roku w kwocie 

1 535 139 zł. 

W 2020 roku Wydział Rozwoju Społecznego współpracował  

z 18 realizatorami projektów, w roku 2020/2021 jest to 10 realizatorów. 

 

Zadania na lata 2020 – 2023 

Zadania wieloletnie 

1.Promocja zdrowia psychicznego. Projekty informacyjno – edukacyjne 

oraz profilaktyka przeciwdziałaniu samobójstwom wśród dzieci  

i młodzieży.  
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2.Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób 

potrzebujących, ich rodzin i opiekunów oraz otoczenia. Realizacja zadań 

mających na celu wsparcie i poprawę jakości życia osób w żałobie, 

zmagających się ze stratą osoby bliskiej. 

3. Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób 

potrzebujących, ich rodzin i opiekunów oraz otoczenia dotkniętych 

kryzysem psychicznym w tym zagrożonych samobójstwem. 

4. Przygotowanie lub poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego  

dla adresatów programu. Poprawa jakości życia i funkcjonowania rodziców 

i opiekunów osób niepełnosprawnych. 

5. Przygotowanie lub poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego  

dla adresatów programu. Działania mające na celu wsparcie  

w funkcjonowaniu osób z zaburzeniami  psychicznymi w ich miejscu 

zamieszkania, a także ich rodzin i otoczenia. 

 

Planowane działania na lata 2020 -2023 z zakresu zdrowia 

psychicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2016- 2023. 

Na realizację zadań Gmina Miasta Gdańska planuje przeznaczyć jeszcze  

3, 1 mln zł.  

1. Prewencja zaburzeń adaptacyjno – rozwojowych. Działania z zakresu 

profilaktyki zaburzeń adaptacyjno – rozwojowych wynikających  

z trudnej sytuacji związanej z zadłużeniami lub doświadczeniem 

przestępstwa/nadużycia ekonomicznego. 

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym zaburzeniom 

jedzenia, uzależnieniom od pornografii, seksu, hazardu, internetu i gier 

komputerowych. Działania mające na celu przeciwdziałanie 

uzależnieniom behawioralnym. 

3. Promocja zdrowia psychicznego. Działania mające na celu podnoszenie 

poziomu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. 

4. Promocja zdrowia psychicznego. Projekty informacyjno – edukacyjne 

zapobiegające samobójstwom wśród dzieci i młodzieży. 

5. Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób 

potrzebujących, ich rodzin i opiekunów oraz otoczenia. Poprawa jakości 

życia osób w żałobie. 
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Zadanie roczne 

1. Organizacja konferencji. Działania informacyjno – edukacyjne  

oraz profilaktyczne w związku z pandemią COVID – 19.  

 

Programy GPOZP skierowane do dzieci i młodzieży, realizowane w roku 

2020 

- Mądry umysł – przeciwdziałanie samobójstwom i zachowaniom  

autoagresywnym u młodzieży prewencja zachowań samobójczy, zapobieganie 

zachowaniom autoagresywnym innym niż samobójstwo, jak również 

zapobieganie zaburzeniom odżywiania. 

- Wszystko jest w głowie (Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin) – podnoszenie 

poziomu jakości życia dzieci i młodzieży, wspomaganie harmonijnego rozwoju 

dzieci i młodzieży poprzez wielokierunkowe oddziaływania i różnorodne 

aktywności.   

- Pomaganie przez diagnozowanie i leczenie psychiatryczne dla dzieci   

i młodzieży. 

- Pomaganie przez diagnozowanie i leczenie psychiatryczne dla dzieci  

i młodzieży ze Szkoły Podstawowej  Specjalnej nr 28 w Gdańsku (Fundacja 

Wspieranie Dzieci i Rodzin). 

- Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym, poprawa jakości 

życia młodych mieszkańców i mieszkanek, przeżywających kryzysy psychiczne, 

a także ich rodziców/ opiekunów czy rodzeństwa. 

- Kryzys szansą na rozwój – pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla osób  

w kryzysie.  

- Tumbo pomaga i szkoli – program psychopedagogicznego wsparcia dla dzieci  

i młodzieży w żałobie- promocja zdrowia psychicznego poprzez upowszechniania 

wiedzy na temat potrzeb osób w żałobie, zwłaszcza dzieci i nastolatków, odbiorcy 

to pracownicy placówek oświatowych, rodzice uczniów i uczniowie, których 

placówka oświatowa bierze udział. 

- Kampania #oznaczeni. „ Nie udawaj, że nie widzisz 2.0 – zwiększenie 

świadomości w zakresie rozpoznawania sygnałów mogących świadczyć  

o pogarszaniu się dobrego stanu psychicznego w tej grupie oraz promocja zdrowia 

psychicznego i wielowymiarowe przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym, 

osobowości, w tym depresji, próbom samobójczym, samookaleczeniom i innym 

zachowaniom autodestrukcyjnym oraz zaburzeniom jedzenia wśród dzieci  

i młodzieży.    
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- Punkt Edukacyjno – Terapeutyczny dla Rodzin – 4 edycja, jest to trening 

umiejętności społecznych, terapia rodzinna, terapia indywidualna, 

psychoedukacja. 

- kryzys szansą na rozwój – pomoc psychologiczna, psychiatryczna   

i terapeutyczna osobom, parą, rodzinom znajdującym się w szeroko rozumianym 

kryzysie psychicznym. 

- Tumbo pomaga dorosłym i dzieciom – kompleksowy program wsparcia dla osób 

w żałobie. 

- Rodzina – poprawa w zakresie ogólnego funkcjonowania psychicznego 

rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, poprawa jakości życia osób 

będących w trudnościach i kryzysach psychicznych, spowodowanych przyjściem 

na świat dziecka z niepełnosprawnościami, sprawowanie stałej opieki  

nad zależnym  dzieckiem oraz stabilizacja stanu psychicznego. 

- Ku dorosłości – pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla młodzieży w wieku 

15 – 19 lat – edycja 4, wspieranie kondycji psychicznej  młodzieży poprzez 

podnoszenie wiedzy i świadomości na temat rozwoju psychicznego, 

kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych. 

- Pomost dla szkół – wsparcie dla uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi  

i ich rodzin – objęcie specjalistycznym wsparciem terapeutycznym dzieci  

z zaburzeniami neurorozwojowymi. 

Obecnie w ramach GPOZP nie ma programów skierowanych stricte do seniorów, 

jednak w 2020 roku najwięcej z nich skorzystało z programów: 

- Pik Fosy” – ułatwienie dostępu do bieżącej oferty wsparcia dla mieszkańców 

Gdańska w obszarze zdrowia psychicznego, a przede wszystkim dostępność  

do specjalisty w sytuacjach kryzysu. 

- Akademia walki z rakiem w Gdańsku – wsparcie w sytuacji kryzysowej jakim 

jest doświadczenie choroby nowotworowej, uzyskało je 88 seniorów. 

- Przeciwdziałanie zaburzeniom adapatacyjno – rozwojowym i nawrotom 

kryzysów i zaburzeń psychicznych związanych z nadmiernym zadłużeniem  

oraz pokrzywdzeniem przestępstwami  i nadużyciami ekonomicznymi poprzez 

poszerzenie i zwiększenie dostępności usług Centrum BEiWOZ – uzyskało  

80 seniorów.    

- Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej 

– poprawa jakości życia i poprawa dobrostanu psychicznego w trudnościach  

i kryzysach psychicznych, wsparcie uzyskały 22 seniorki. 
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- Terapia i wsparcie w środowisku – objęcie kompleksowym, specjalistycznym 

wsparciem w środowisku minimum 100 osób, doświadczających trudności,  

a także ich rodzin i otoczenia, wsparcie uzyskały 20 seniorów. 

Gdański ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje 

dzieciom, młodzieży i rodzicom, a także całym rodzinom: 

- wysokospecjalistyczną pomoc psychologiczną  

- porady psychologa i pracownika socjalnego  

- realizacja modelu pomocy dzieciom z FASD 

- pomoc dla dzieci wykorzystywanych seksualnie jak również ich rodziców  

i opiekunów. 

Trwają prace nad utworzeniem Gdańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego  

dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Srebrniki. Obecnie toczą się prace  

nad jego powstaniem  w celu zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi 

wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej opieki adekwatnej do ich potrzeb.  

W zamyśle jest połączenie różnych instytucji i funkcji -  szkoła, diagnoza i terapia, 

hostel interwencyjny.   

Centrum ma pełnić rolę miejsca, które będzie w przyjazny sposób koordynowało 

wymienione działania. 

Wsparcie w sytuacji kryzysowej uzyskać można, kontaktując się z Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, prowadzącym 

Miejski System Interwencji Kryzysowej zrzeszającej podmioty udzielające 

wsparcia. 

Pełną informację o ofercie wsparcia psychicznego dostępnego w Gdańsku  można 

uzyskać w punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym, prowadzonym na zlecenie 

Miasta przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA. 

 

Pani Joanna Cabaj – członek Komisji 

Oczywiście pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży  

jest bardzo ważna. Niestety też wiemy, jeśli chodzi o statystki samobójstw wśród 

dzieci i młodzieży stale rośnie, pokazują one, że do 2016 roku do 2019 roku  

w kraju, liczba samobójstw podwoiła się. Czy mamy statystyki z Gdańska, 

którymi moglibyśmy się pochwalić?. 
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Pani  Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Statystyki i diagnoza, która powstała w momencie przyjmowania programu,  

to jest  najbardziej aktualna statystyka. Jesteśmy w szerszej relacji 

międzysektorowej i rzeczywiście sytuacja aktualna, związana z ograniczaniem 

kontaktu młodzieży czyli cała sytuacja pandemiczna, wpływa na zmianę  

tej sytuacji i spodziewamy się niestety  przyrostu  tego zjawiska, natomiast  

nie mamy aktualnej statystyki. Podejmujemy działania prewencyjne i na tym 

staramy się skupić w tej chili  nasza uwagę, czy we współpracy z Miejską 

Komendą Policji  ale również kontaktując się i wypracowując współpracę  

z dyrektorami szkół, przedstawicielami placówek oświatowych. 

Muszę się przyznać, że nie możemy się tą statystyką pochwalić ponieważ 

generalnie zjawisko, zarówno w kraju jak i na tle całej Europy jest niestety 

negatywne i  przyrost jest widoczny nie tylko z poziomu Gdańska ale również  

z poziomu innych miast. Nie jesteśmy też w stanie oprzeć się o statystyki 

mówiące, jaka byłaby skala tego zjawiska gdybyśmy  nie podejmowali działań  

w ramach programu. 

Na tle zjawiska globalnego, staramy się to zjawisko ograniczać. 

 

Pani Teresa Wasilewska – Członek Komisji  

Czy wyczulone na te kwestie jest środowisko kościelne? 

 

Pani Monika Chabior – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska                             

Osoby duchowne, które działają w organizacjach pozarządowych w obszarze 

społecznym, zdarza się, że włączają się w działania m.in. Zespołu 

Interdyscyplinarnego, czy też zespołu zajmującego się osobami bezdomnymi.  

Część  usług z obszaru zdrowia psychicznego jest realizowanych poprzez opiekę 

medyczną, a w obszarze profilaktyki także staramy się włączać otoczenie 

społeczne na przykład rodziców. 

Nasze działania nie koncentrują  na nauczycielach konkretnego przedmiotu,  

w tym przypadku religii, czy etyki. Generalnie prowadzimy działania skierowane 

do dyrektorów i poprzez nich do całych rad pedagogicznych. W dużym stopniu 

koncentrujemy się na wychowawcach. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 
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Komisja przyjęła do wiadomości informację dotyczącą  systemowego wspierania 

zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży  

i seniorów. 

 

 

PUNKT 6 

Problemy alkoholowe- kogo dotyczą?. 

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Przygotowaliśmy analizę dokonaną na podstawie projektów badawczych 

dotyczących używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

Wzorce konsumpcji alkoholu. 

Spożywanie dużej ilości alkoholu przy jednej okazji, to trzy i więcej, 

odpowiednio: kufli piwa (0,5 l), lampek wina (100ml), kieliszków 

wysokoprocentowego alkoholu (50 ml). Duża częstotliwość, to sięganie  

po alkohol 1-2 razy w tygodniu i częściej. 

Niestety rośnie spożycie alkoholu, jeśli chodzi o grupę osób, które piją  

co raz więcej wina i alkoholu wysokoprocentowego, są pijącymi 

problematycznie, między rokiem 2015 – 2019.  

Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, to 2,7% osób  

z wyjątkiem dużego obniżenia w roku 2015 przyznaje się do tego, że dochodziło 

u nich do sytuacji kiedy  prowadziło  pojazd  pod wpływem alkoholu. Natomiast 

w odpowiedzi „ nie lub nie pamiętam” , musimy też mieć na uwadze i to, że mogą 

być osoby, które z różnych powodów nie chciały się pytającemu przyznać  

się do tego ze względu na poczucie wstydu.  

Zauważalne jest to, że w przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem 

alkoholu płeć kierowcy ma minimalne znaczenie. 

Spożywanie i kupowanie alkoholu przez nieletnich, sytuacja sprzedaży 

zdecydowanie zmalała, grupa osób sprzedających maleje. 

Stan zadłużenia, wzorce konsumpcji alkoholu w 2019 roku.  

Najwyższy odsetek osób silnie obciążonych zadłużeniem odnotowano wśród 

osób: 

- w wieku 30 – 49 lat (wskazania na poziomie 12%) 

- z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym  lub średnim i pomaturalnym 

( wskazania na poziomie 11%) 

- bezrobotnych lub niepracujących i nieposzukujących pracy ( w obu grupach 

20,8%) 
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- posiadających troje lub więcej dzieci ( 18,5%) 

- umiarkowanie zadowolonych ze swojego życia ( 18,5%) 

Najwyższe odsetki dotyczące sprzedaży alkoholu do marihuany odnotowano  

w dzielnicach: 

- Śródmieście – 30,2% 

- Wrzeszcz Górny 23% 

- Oliwa – 20,2% 

- Wrzeszcz Dolny 19,2% 

Im większa sprzedaż alkoholu w danej dzielnicy, tym większa deklaracja  

o zażywaniu marihuany.  

Wielkość sprzedaży alkoholu nie należy do czynników kształtujących poczucie 

jakości życia. Pomiędzy wielkością sprzedaży w poszczególnych dzielnicach  

a wskaźnikiem jakości życia brak statystycznie istotnego związku. 

W ramach programu wieloletniego bezpośrednie wsparcie uzyskało ponad 

370 000 mieszkańców, średnio rocznie to 92 936 osób, około 20% mieszkańców 

Gdańska, w tym ponad 105 000 dzieci i młodzieży. 

Ponadto z działań programu bezpośrednio skorzystało kilkaset tysięcy osób 

rocznie ( kampanie, materiały informacyjne, social media). 

Raport z pierwszej części badań. Życie w dobie pandemii. 

Dane z różnych krajów wskazują na znaczący wzrost sprzedaży alkoholu w marcu 

2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. 

Prawie 30% ankietowanych zmieniło swoje przyzwyczajenia, 16% piło mniej,  

a 14% więcej w porównaniu do okresu przed pandemią COVID – 19.  

Blisko 30% respondentów poło alkohol w nadmiernych ilościach co znacznie 

przewyższa dotychczasowy odsetek tego zjawiska w naszym kraju. 

Prawie 73 procent badanych zadeklarowało spożywanie alkoholu w czasie 

pandemii. Zaobserwowano, że płeć nie różnicuje istotnie przynależności do grup 

osób o różnym podejściu do alkoholu. 

Widoczne są jednak zależności pomiędzy  spożyciem alkoholu a pozostaniem  

( lub nie) w związku partnerskim/ małżeńskim. 

203 osoby biorące udział w badaniu, zadeklarowały, że pozostają w stałych 

związkach. Spośród nich 34 osoby deklarowały, że w czasie pandemii piją więcej 

alkoholu, podczas gdy wśród osób samotnych (209 badanych) zjawisko  

to dotyczy 21 osób, 19 osób spośród pozostających związkach pije mniej,  

94 osoby – tyle samo, co przed pandemią. Jednocześnie 56 osób samotnych pije 

obecnie mniej. Oznacza to, że więcej osób  pozostających w związku  

niż samotnych pije obecnie intensywniej niż przed pandemią. 
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Zjawisko to może tłumaczyć wiek – badana grupa osób samotnych,  

to przede wszystkim osoby młode, poniżej 25 roku życia. Przebywając w domach 

nie mają kontaktów z rówieśnikami, nie chodzą do pubów i klubów,  

nie przebywają w akademikach, a to skutkuje niższym spożyciem alkoholu. 

Forma zatrudnienia nie jest znaczącym czynnikiem w kontekście omawianego 

badania. Osoby, które nie wychodzą z domu w ogóle lub sporadycznie, deklarują 

wyższe spożycie alkoholu niż osoby pracujące przez cały czas pandemii. 

Edukacja zdalna 

-większość uczniów, rodziców i nauczycieli odczuwało negatywne konsekwencje 

edukacji zdalnej, wpływające na samopoczucie fizyczne i psychiczne.  

- 90 procent przebadanych nauczycieli poświęcało na przygotowania do lekcji 

znacznie więcej czasu 

- dzieci w klasach I-III zdane są na pomoc rodziców  

- brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, tęsknota za szkołą i samotność, 

to najczęstsze problemy, na jakie skarżyli się uczniowie w czasie lekcji zdalnych. 

- stosunki domowe także ucierpiały prze izolację. Długotrwałe, wspólne 

przebywanie domowników na niewielkiej przestrzeni, może rodzić wiele 

konfliktów i nieporozumień. 

- ponad połowa badanych uczniów oceniała swoje relacje rówieśnicze jako gorsze 

niż przed pandemią. Jednocześnie aż 20 procent z nich wskazywało, że ich relacje 

z wychowawcą były lepsze niż przed pandemią. 

Wyzwania – sytuacja epidemiczna 

- wzrost zapotrzebowania na doraźną pomoc w obszarze problemów uzależnień – 

terapii i interwencji, skierowanej głownie do dzieci i młodzieży w kryzysie 

psychicznym 

- konieczność odstąpienia od realizacji lub znacznego zmodyfikowania formuły 

pracy z grupami i szerszym odbiorcą 

- spadek liczby osób hospitalizowanych z powodu zatrucia substancjami 

psychoaktywnymi, spowodowanych obawą przed kontaktem ze szpitalem 

- spadek ogólnej liczby beneficjentów programu – lęk pacjentów przed osobistą 

wizytą w placówkach  

- okresowe zamknięcia placówek spowodowane wykryciem Covid – 19 i potrzebą 

dezynfekcji obiektów 

- większa skala problemów zdrowia psychicznego, związana z wydłużającym  

się okresem izolacji społecznej 

- trudności w organizacji spotkań grupowych w bezpośrednim kontakcie  

z klientami 
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- uczestnicy biorący udział w zajęciach z domu, mieli trudności ze swobodnym 

wypowiadaniem się 

- część uczestników nie kontynuowała zajęć w formie online, co zmniejszyło 

skład grup 

- zdecydowanie trudniej było zachęcić osoby będące online do aktywności 

- wysokie ceny środków  ochrony osobistej na początku pandemii zmusiły 

świadczeniodawców do znacznych wydatków na ten cel i rezygnację z innych 

wydatków 

- znaczne ograniczenie działań profilaktycznych na terenie placówek 

oświatowych  

Zapewnienie kontynuwania prowadzonych zadań 

- przygotowanie koncepcji, zasad, warunków do prowadzenia terapii w nowych 

uwarunkowaniach 

- wypracowanie systemu kontaktu na odległość 

- elastyczność w stosunku do świadczeniodawców w kontekście zmiany formuły 

realizacji zadań 

- przeniesienie realizacji części działań do przestrzeni internetowej 

- zapewnienia wsparcia technicznego i środków ochrony osobistej 

- realizacja części zadań w systemie hybrydowym 

- oddziaływania terapeutyczne, realizowane są głównie przez systemy 

teleinformatyczne 

- podjęcie działań w celu przeformułowania zadań profilaktycznych 

prowadzonych dotychczas na terenie placówek oświatowych 

- przygotowanie i pilotażowe wdrażanie programu PROFIS – sport  

bez uzależnień, stanowiącego integralną część szkolenia młodych sportowców 

- zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży 

poprzez adaptację i dostosowanie budynku przy ulicy Szpaki na rzecz 

uruchomienia Środowiskowego Centrum Profilaktyki 

- zapewnienie kompleksowego wsparcia dziecka – pomoc dzieciom będącym 

ofiarami różnych form krzywdzenia. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.   
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PUNKT 7 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

 

Na koniec odczytana została  lista obecności radnych  w celu potwierdzenia 

obecności na zakończenie posiedzenia. 

Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji, podziękowała za udział  

w spotkaniu.   

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

/-/ Beata Dunajewska 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 

 

            

 

 

     

       

 

 

    

    

        

                                   

 


