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Protokół Nr 5/2021 

z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu  25 maja 2021 roku o godzinie 16.00 

 

Posiedzenie odbyło  się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie według załączonej listy 

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

do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek  

o zdjęcie z porządku posiedzenia punktu 6 -  Sprawozdanie Wydziału 

Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku ze szczególnym 

uwzględnieniem programu wsparcia prokreacji i przesunięcie  

na następne posiedzenie komisji ponieważ jeszcze trwają prace  

nad przygotowaniem sprawozdania i zaproponowała przegłosowanie 

zgłoszonego  wniosku. 

Wyżej wymieniony wniosek został przyjęty 6 głosami za – jednogłośnie.  

 

Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  

oraz deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego –  

druk nr 928. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Gdańska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

– druk nr 929. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska 

oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych  

w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego – druk nr 941.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta 

Gdańska w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków  

o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad 

przeprowadzania  oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości 

miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego  i obowiązkowej 

kaucji w nowych lokalach mieszkalnych, w ramach programu dopłat 

do czynszu „Mieszkanie na Start” – druk nr 943. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka  Pomocy w Rodzinie 

w Gdańsku w 2020 roku. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty 6 głosami „za” jednogłośnie. 

 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji  

o wysokości dochodów gospodarstwa domowego – druk nr 928. 

Pani  Edyta Zaleszczak – Dyks - Gdańskie Centrum Świadczeń 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. ten obowiązek  został 

nałożony na radę gminy przez ustawodawcę ustawą z grudnia 2020 roku. 

Określone w uchwale wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  

oraz deklaracji wysokości dochodów  gospodarstwa domowego uwzględniają 

zmiany w ustawie i obliczania kryterium dochodowego, obowiązujące  

od dnia 1 lipca 2021 roku. Spełniają standardy w zakresie dostępności cyfrowej 

dokumentów oraz dostępności  dla osób ze szczególnymi potrzebami,  

do stosowania których zobowiązane są podmioty publiczne. 

 

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,  6 głosami „za” jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  
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PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska 

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – druk nr 929. 

Pani  Edyta Zaleszczak – Dyks - Gdańskie Centrum Świadczeń 

Zreferowała  projekt uchwały, powiedział między innymi prawo energetyczne 

nakłada na rady gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały wzoru wniosku  

o dodatek energetyczny. 

Uchwałą z dnia 27 czerwca 2019 roku został ustalony wzór wniosku o dodatek 

energetyczny obowiązujący na terenie Gdańska. Organem właściwym  

do  załatwiania indywidualnych spraw w zakresie  dodatków energetycznych  

jest Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń. Wzór wniosku określony  

w załączniku do uchwały spełnia  standardy  w zakresie dostępności cyfrowej 

dokumentów oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

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,  6 głosami „za” jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania 

pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw 

Budownictwa Społecznego – druk nr 941.  

Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział między innymi po rocznym 

stosowaniu nowych zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz zasad 

pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach TBS, pojawiła się potrzeba  

wprowadzenia do uchwały zmian mających na celu efektywniejsze 

gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, zmiany obejmują w szczególności: 
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- umożliwienie wychowankom pieczy zastępczej ubiegania się o pomoc 

mieszkaniową do 26 roku życia, bez względu na to kiedy opuścili placówkę 

opiekuńczo – wychowawczą  

- wprowadzenie możliwości  i kryteriów oddawania w najem lokali o powierzchni 

użytkowej przekraczającej 80m2 w przypadku braku możliwości ich wynajęcia  

w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób, których wniosek o najem 

lokalu został przyjęty do realizacji  

- zwolnienie z kryterium powierzchni osób z zaburzeniami psychicznymi,  

które są uczestnikami Gdańskiego programu Mieszkalnictwa Społecznego 

- po zmianie uchwały roczne listy będą sporządzone do końca lutego na podstawie 

wniosków złożonych  do końca listopada poprzedniego roku,  

w celu dostosowania się do terminów budżetowych  

- jednoznaczne uregulowanie kwestii ustalania pierwszeństwa w otrzymaniu 

pomocy mieszkaniowej na podstawie systemu kwalifikacji punktowej według 

stanu na dzień złożenia wniosku 

- możliwość zawarcia umowy  najmu lokalu  zajmowanego  bez tytułu prawnego  

z osobami, których dochód jest wyższy od progu dochodowego  kwalifikującego  

do najmu lokalu wchodzącego w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy 

- wskazywanie lokali ofiarom przemocy domowej na czas określony  

z możliwością  przedłużenia umowy najmu  lub przekształcenia umowy czasowej  

na umowę na czas nieoznaczony w przypadku pozytywnej rekomendacji 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

- w systemie kwalifikacji punktowej  w pakiecie aktywizacja  na równi  

z zatrudnieniem potraktowano prowadzenie działalności  gospodarczej   

pod warunkiem osiągnięcia dochodów z działalności gospodarczej  w kwocie  

co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę 

Pozostałe wprowadzone zmiany do zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

mają na celu doprecyzowanie istniejących już zapisów  oraz dostosowanie 

przepisów uchwały  do regulacji prawnych  zawartych w Gdańskim Programie  

Mieszkalnictwa Społecznego. W tej kwestii wprowadzono w uchwale regulacje 

dotyczące przedłużenia umowy najmu mieszkania  ze wsparciem oraz uzyskania  

prawa do lokalu  po zakończeniu wsparcia w mieszkaniu. 

Dodatkowo zaszła konieczność  doprecyzowania pojęcia „TBS”. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały  oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska,  6 głosami „za” jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

           

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska 

w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy 

najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania  oceny 

punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu 

gospodarstwa domowego  i obowiązkowej kaucji w nowych lokalach 

mieszkalnych, w ramach programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start” 

– druk nr 943. 

Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział między innymi, w przygotowanym  

dokumencie uwzględniono sytuację właścicieli książeczek mieszkaniowych  

w kryteriach  pierwszeństwa przy przeprowadzaniu naboru  wniosków o zawarcie 

umowy najmu mieszkania w programie „Mieszkanie na Start”. W związku  

z tym zachodzi potrzeba  wprowadzenia do uchwały nowego kryterium 

pierwszeństwa jakim jest posiadanie przez najemcę lub podnajemcę wkładu 

oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele 

mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa 

wystawiona do dnia 23 października 1990 roku wraz z określeniem wartości 

punktowej temu kryterium abym podlegało ocenie w procesie naboru wniosków 

o zawarcie umowy najmu mieszkania. 

Wprowadzenie obowiązkowego kryterium  pierwszeństwa spowodowało 

konieczność do określenia, że pozostałe wymienione w uchwale kryteria  

pierwszeństwa, spośród których gmina może wybierać przy przeprowadzaniu 

naboru wniosków o zawarciu umowy najmu mieszkań stały się dodatkowymi 

kryteriami pierwszeństwa. Zmiana ta, polegająca na zastąpieniu 

dotychczasowych „kryteriów pierwszeństwa” przez „dodatkowe kryteria 

pierwszeństwa”, spowodowała konieczność zmiany brzmienia poszczególnych 

paragrafów. 
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Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych  

w pierwszych latach najmu mieszkania umożliwia udzielenia dopłat do czynszów 

również podnajemcom lokali, które  Gmina wynajmuje od innych podmiotów.  

W związku z tym w uchwale zmieniającej zawarto regulacje umożliwiające 

korzystanie z tej formy pomocy przez osoby, którym Gmina będzie podnajmować 

na zasadach określonych w uchwale, lokale wynajmowane od innych podmiotów. 

 

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,  6 głosami „za” jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

 

PUNKT 5 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka  Pomocy w Rodzinie  

w Gdańsku w 2020 roku. 

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku 

Działania  MOPR w czasie pandemii 

- zabezpieczenie pracowników i osób działających w obszarze zabezpieczenia 

społecznego w środki ochrony osobistej. Organizacja działań zgodnie z zasadami 

reżimu sanitarnego 

-organizacja dożywiania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w formie 

posiłków dowożonych, posiłków dostarczanych do noclegowni, paczek 

żywnościowych dla osób na kwarantannie, nawiązanie współpracy  

z organizacjami, przedsiębiorcami oferującymi nieodpłatne przygotowanie 

ciepłych posiłków dla osób wymagających wsparcia podczas epidemii 

- rozszerzenie i zabezpieczenie osób doświadczających bezdomności: 

przedłużenie działania Autobus SOS, całodobowa działalność noclegowni, 

przygotowano miejsca izolacyjno – kwarantannowe dla osób doświadczających 

bezdomności zgodnie z wytycznymi Wojewody Pomorskiego. 
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- przez większą część roku działanie zdalne lub w systemie hybrydowym 

placówek między innymi placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 

dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy  

- realizacja programów i projektów wspierających osoby: „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii, Program „Wspieraj 

seniora”, wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej, program „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi 

- zabezpieczono osoby korzystające ze wsparcia: uruchomiono linię telefoniczną 

MOPR – Policja w celu zminimalizowania zagrożenia umieszczenia zakażonego 

dziecka w pieczy zastępczej, utworzono izolatorium dla osób przyjmowanych  

do hostelu OIK 

- w ramach kampanii społecznej „ Dom bez przemocy” upowszechniano 

informacje umożliwiające szybką pomoc i wspieranie osób doświadczających 

przemocy - uruchomiono interwencyjny numer telefonu oraz adres e-mail. 

 

 

Działania skierowane do mieszkańców Gdańska 

- świadczenie pracy socjalnej 

- animowanie społeczności lokalnej 

- rozwój wolontariatu 

- wsparcie psychologiczne 

- nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  

- wsparcie w kryzysie i interwencja kryzysowa 

- mieszkania wspomagane/chronione 

- centrum treningu umiejętności społecznych  

 

 

Wsparcie rodzin w ubóstwie 

- wypłacanie zasiłku stałego (1903 rodziny), zasiłku okresowego (503 rodziny), 

zasiłku celowego (3915 rodzin) 

- program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, miejski 

program osłonowy, skierowany do osób z wysokością dochodu w przedziale  

150 – 180%  ustawowego kryterium dochodowego – łącznie dożywianiem 

objętych 6 837 osób  
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- w związku z epidemią zapewniane były posiłki dowożone dla dzieci i młodzieży 

w momencie zamknięcia placówek oświatowych, posiłki dostarczane  

do noclegowni, a także paczki żywnościowe dla osób w kwarantannie 

Wsparcie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami 

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 1490 osób, uchwała zwalniająca 

osoby  powyżej 95 roku życia oraz osoby posiadające dochód do 150% kryterium 

z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 125 osób 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42 osoby  

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

– 170 osób 

Wsparcie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany w ramach Funduszu 

Solidarnościowego – 180 osób 

- 723 miejsca w 30 placówkach dziennych – utworzono nowy środowiskowy dom 

samopomocy dla 15 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz Klub 

integracji społecznej dla 15 osób wykluczonych społecznie  

- program „Opieka wytchnieniowa” – pobyt dzienny w miejscu zamieszkania 

osoby z niepełnosprawnością – 4 000 godzin, pobyt w ośrodkach wsparcia – 1945 

godzin, pobyt całodobowy – 90 dni, poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów 

osób z niepełnosprawnością – 750 godzin 

- testowanie gdańskiego modelu wsparcia osób dorosłych osób z autyzmem – 

główni odbiory projektu, to 80 osób dorosłych, osób z autyzmem,  

z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i opiekunowie  

- Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi – 346 osób 

- program rządowy „Wspieraj seniora”, wsparcie seniorów w wieku 70 i więcej, 

którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostali w domu 

- nagroda Prezydenta Miasta Gdańska „Złota Malwa” za osiągnięcia i szczególny 

rodzaj pracy dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w domach pomocy 

społecznej oraz w miejscu zamieszkania 

- rehabilitacja społeczno – zawodowa – wypłacono 1599 dofinansowań  

Wsparcie rodzin z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo  

- wychowawczych 

- asystent rodzinny 324 rodziny, 509 dzieci i młodzieży 

- 11 rodzin wspierających  

- 17 placówek wsparcia dziennego  
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- kolonie letnie – 96 dzieci  

Wsparcie osób bezrobotnych 

- Gotowość Praca Samodzielność II – 480 uczestników, osoby lub rodziny 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

- Cała Naprzód II- wsparciem objętych 110 osób, do końca 2020 roku wsparciem 

objęto  zostało 96 osób  

- Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku – 62 uczestników, 17 uczestników 

zatrudnionych u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego 

Wsparcie osób w kryzysie bezdomności 

- przyjęto Gdańską Kartę Praw Osób Bezdomnych   

- 4 streetworkerów dotarło do 474 osób w bezdomności  

- 128 interwencji na ulicy pracowników MOPR 

- autobus SOS, średnio 60 osób dziennie  

- projekt „Housing first – najpierw mieszkanie” – 11 uczestników objęto 

wsparciem  pracownika socjalnego 

- przygotowanie miejsc izolacyjno – kwarantannowych, zgodnie z wytycznymi 

Wojewody Pomorskiego – około 500 osób 

- zapewnienie pobytu w noclegowni (277 osób), w schronisku (454 osoby) 

- indywidualny program wychodzenia z bezdomności – 19, kontrakty socjalne  

– 296       

- 90 osób w kryzysie bezdomności usamodzielniło się, zamieszkało  

w samodzielnych mieszkaniach bądź wynajętych pokojach 

Wsparcie osób doświadczających przemocy 

- ze względu na  wzrastającą liczbę zgłoszeń dotyczących przemocy podczas 

pandemii, od czerwca 2020 roku funkcjonował całodobowy numer „Dom  

bez przemocy”, uruchomiono także adres mail. 

- koordynacja procedur „Niebieskie karty” – wszczęto 495 procedur, zakończono 

250 procedur, z powodu ustania przemocy w rodzinie, 102 z powodu 

rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań 

- zapewnienie schronienia z powodu przemocy w rodzinie – 40 osób 

- projekt „Dziecko w centrum” – warsztaty, wsparcie dziecka i rodziny 

- poradnictwo kierowane do rodzin w zakresie kontroli zachowań  

– 149 konsultacji, 37 osób 

- kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie – 49 osób 

- specjalistyczne wsparcie dla dziecka pokrzywdzonego przestępstwem  

– 416 dzieci i młodzieży, 409 rodziców/ opiekunów prawnych dziecka,  

10 specjalistów  
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- program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

– 184 osoby, 201 konsultacji indywidualnych 

- Program psychologiczno – terapeutyczny – 19 osób zaprzestało, ograniczyło 

negatywne zachowania 

Wsparcie dzieci czasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej 

- 843 dzieci w pieczy, w tym 589 w pieczy rodzinnej oraz 254 dzieci w pieczy 

instytucjonalnej 

- 53% dzieci przebywa w pieczy ponad trzy lata  

- najczęstszy powód umieszczania dzieci w pieczy, to bezradność w sprawach 

opiekuńczo wychowawczych, uzależnienie rodziców 

- 239 nowych dzieci w pieczy 

Wsparcie dzieci czasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej 

- 356 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka  

- projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy rodziny zastępczej w okresie epidemii 

- szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – 41 osób z 23 rodzin 

- 21 placówek opiekuńczo – wychowawczych, uruchomiono nową placówkę, 

przeniesiono Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze 

- 252 wychowanków objętych procesem usamodzielniania 

Potrzeby/wyzwania w zakresie pomocy społecznej 

- rozwój działań profilaktycznych na rzecz rodzin w kryzysie 

- zwiększenie liczby miejsc w mieszkaniach wspomaganych oraz mieszkaniach 

ze wsparciem dla osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym 

- wzmocnienie pracy środowiskowej z seniorami, zwiększenie dostępności usług 

opiekuńczych  

- poprawa dostępności do wsparcia członków rodzin osób  

z niepełnosprawnościami w formie usługi opieki wytchnieniowej 

- zwiększenie liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy,  

w szczególności dla osób ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością oraz osób 

z autyzmem 

- zwiększenie liczby zakontraktowanych miejsc w domach pomocy społecznej  

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz przewlekle psychicznie chorych 

- dostosowanie istniejącej infrastruktury placówek dla osób w kryzysie 

bezdomności oraz liczby zatrudnionej kadry do standardów wynikający  

z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  

w tym utworzenie schroniska  z usługami opiekuńczymi  
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- upowszechnianie informacji na temat projektów aktywizacji społeczno  

– zawodowej w związku z rosnącym bezrobociem  

- rozwijanie Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej 

Potrzeby/wyzwania w zakresie wspierania rodziny: 

- zapewnienie ogólnodostępnej i zróżnicowanej oferty wsparcia celem 

wzmacniania funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziców 

- doskonalenie form, metod i zakresu pracy z rodzinami z dziećmi, w tym rodzin 

z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie, w celu ograniczenia zjawiska 

dysfunkcji  rodziny i konieczności zabezpieczenia dzieci w pieczy zastępczej  

- wykorzystywanie metod pracy środowiskowej przez aktywny udział rodzin  

w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzących do integracji  

i tworzenia sieci wsparcia bazującej na zasadzie samopomocy 

-  włączanie przedstawicieli różnych środowisk: edukacji, ochrony zdrowia, sądu, 

organizacji pozarządowych i innych do systemowej pracy z rodziną z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi 

- wzmacnianie współpracy z kuratorami sądowymi w celu skoordynowania 

wsparcia rodzin z dziećmi zagrożonymi umieszczeniem w pieczy zastępczej  

- doskonalenie asystentury rodzin, standaryzacja pracy i podnoszenie kompetencji 

asystentów rodzin 

- podnoszenie jakości wsparcia w placówkach wsparcia dziennego  

przez modyfikowanie realizowanych działań adekwatnie do rozpoznawanych 

potrzeb dzieci i ich rodzin, w tym rozszerzenie dostępu do wsparcia specjalistów: 

pedagogów, psychologów 

- zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań w sytuacji wystąpienia 

nowych zjawisk np. epidemii 

 

Potrzeby/wyzwania w zakresie pieczy zastępczej  

- zwiększanie liczby miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej  

- rozwijanie zróżnicowanej oferty szkoleniowej dla rodziców zastępczych, 

wzmacniającej i podnoszącej ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze  

oraz przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu 

- zwiększanie dostępności pomocy psychologicznej, terapeutycznej dostosowanej 

do potrzeb dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej   

- zabezpieczenie środków gminnych  na podwyższenie wysokości dodatku  

dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności  

- zabezpieczenie środków miejskich na dalsze podwyższanie wynagrodzeń rodzin 

zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka 
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Potrzeby i wyzwania w zakresie współpracy i organizacji Ośrodka 

- podnoszenie jakości usług w  zakresie dostępu do informacji i działalności, 

usługach MOPR dla Gdańszczan 

-zabezpieczenie warunków organizacyjnych i środków finansowych  

na podejmowanie działań w sytuacji pojawiających się nowych zjawisk 

społecznych  

- doskonalenie zawodowe pracowników, w tym osób pracujących bezpośrednio  

z klientem  

- prowadzenie analiz i badań socjologicznych w obszarze działalności MOPR 

- podwyższenie jakości infrastruktury lokalowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie 

 

Pani Teresa Wasilewska – Członek komisji  

Chciałabym  bardzo podziękować Państwu  w kwestiach dotyczących wsparcia  

i pomocy w szczególności  dla seniorów, pozostających w domach.  

Prosiłabym również władze Miasta o rozważenie możliwości podwyższenia 

wynagrodzeń dla pracowników – personel pomocniczy Domów Pomocy 

Społecznej ponieważ wykonują oni bardzo ciężką pracę. 

Czy otworzyły się  już  świetlice środowiskowe dla seniorów?  

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku 

Jeśli chodzi o możliwość powrotu, to ponad miesiąc temu Wojewoda Pomorski 

wydał rekomendację, że domy taki mogą się otwierać ale decyzję ostateczną 

pozostawia podmiotowi prowadzącemu. Niektóre domy już pracują natomiast 

niektóre ograniczają liczbę miejsc aby zachować bezpieczeństwo.  

Nie spotkałam się z sytuacja kiedy brak szczepień spowodował możliwość 

skorzystania z zajęć natomiast wszędzie przestrzegane są zasady reżimu 

sanitarnego ale też nie wszyscy seniorzy odważają się wrócić do tych domów. 

Większość już tę działalność wznowiła.      

 

Pani Teresa Wasilewska – Członek komisji  

Czy byłaby taka możliwość czuwać pod względem możliwości zakażenia  

się seniorów? Czy istnieje możliwość zachęcenia  osób starszych  do szczepień?  
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Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku 

Poproszę mojego Zastępcę, u którego w zakresie są dzienne formy wsparcia,  

żeby wystosował pismo rekomendujące, zachęcające aby więcej seniorów chciało 

skorzystać ze szczepień.   

 

Pan Piotr Gierszewski – Członek komisji   

Uważam, że w sprawozdaniu powinny być jeszcze ujęte środki finansowe, trzeba 

tymi kwotami operować.  Dużą pracę, którą wykonujecie jest poparta setkami 

milionów złotych.   

  

Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku 

W przyszłym roku przygotujemy to tak, żeby przy zadaniach były podane 

bezpośrednie kwoty. 

 

Pani Monika Chabior Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz miejskie jednostki, które  

z nim współpracują są wyjątkowe na mapie Polski z uwagi na stałe poszukiwanie 

rozwiązań w obszarze pomocy społecznej. Bardzo dobrze absorbujemy środki,  

a w pomocy społecznej jest to szczególnie ważne.  

Poszukujemy rozwiązań dotyczących lepszego wynagradzania czy regulacji 

wynagrodzeń w obszarze społecznym i edukacyjnym natomiast dużo obaw budzi 

w nas ostatnie doniesienia dotyczące uwarunkowań kształtowania się budżetu 

samorządów w kontekście nowego ładu, co może wpłynąć na to jakie będą nasze 

możliwości w tym obszarze.  

 

Pan Piotr Kowalczys Członek Komisji 

Bardzo chciałbym podziękować za pracę jaką włożył cały Zespół Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Bardzo dziękuję za to, że w tych trudnych czasach stanęliście Państwo   

na wysokości zadania.  

 

Nie było więcej głosów w dyskusji.    
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PUNKT 6 

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 
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