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WSTĘP

Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

z późn. zm.), zgodnie z art. 16a, wprowadziła obowiązek corocznego przygotowywania przez gminy,

powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS).

OZPS powinna zostać sporządzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i  demograficznej,

a zasoby, o których mowa, w szczególności obejmują: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe

i  nakłady  finansowe  na  zadania  z  pomocy  społecznej  bez  względu  na  podmiot  je  finansujący

i realizujący (art. 16a, p.1 i 2 Ustawy). Ocena, o której mowa, obejmuje osoby i rodziny korzystające

z pomocy  społecznej,  rodzaje  ich  problemów  oraz  ich  rozkład  ilościowy  (art.16a,  p.3  Ustawy

o pomocy społecznej).  OZPS opracowywana jest przez pracowników ośrodków pomocy społecznej

(OPS), powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

(ROPS).  OZPS  została  przygotowana  w  oparciu  o  sprawozdania  nadesłane  przez  226  gmin,

31 powiatów i 4 miast na prawach powiatu.

Formularz  OZPS  dla  gminy/powiatu  oraz  pełen  raport  przygotowany  przez  pracowników

Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu, składa się z następujących rozdziałów:

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

3.1 Gmina – zadania OPS oraz MOPS, MOPR

3.2 Powiat – zadania PCPR oraz MOPR

3. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

4. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

5. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

5.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

5.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

6. Środki  finansowe na wydatki  w pomocy społecznej  i  innych obszarach polityki  społecznej

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

7. Aktywność projektowo-programowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia

9. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej

10. Wnioski końcowe i rekomendacje

Niniejsze  opracowanie  zawiera  podsumowanie  najważniejszych  wniosków  oraz  rekomendacje

wypracowane przez zespół OIS w Poznaniu na podstawie cząstkowych sprawozdań i rekomendacji

stworzonych przez pracowników OPS i PCPR z terenu województwa wielkopolskiego. 

Symbol ↑ oznacza wzrost w stosunku do roku 2016

Symbol ↓ oznacza spadek w stosunku do roku 2016

Rok oceny – 2017 rok 
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Zachęcamy  do lektury  całości  raportu:  http://rops.poznan.pl/badania-spoleczne/oceny-zasobow-

pomocy-spolecznej/ 

1. Wielkopolski rynek pracy

Struktura ludności według 

ekonomicznych grup wieku w latach 

2015-2017 i rozkład płci w 2017 r.:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

Sytuacja na rynku pracy w 2017 roku:
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

W wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia osiągała w 2017 roku wartości  od 1,4% do 11,1%.

Powiaty o najwyższej stopie to koniński (11,1%), złotowski (8,4%), słupecki (8,2%), m. Konin (7,8%)

i chodzieski (7,7%). Powiaty o najniższej stopie bezrobocia to: m. Poznań (1,4%), wolsztyński (1,7%),

poznański (1,8%), kępiński (1,9%) i nowotomyski (2,2%).

2. Pomoc społeczna – Świadczeniobiorcy

W Wielkopolsce świadczenie z pomocy społecznej w 2017 r. przyznano 121 685 os. (↓ o 8 206 os.).

48,4% świadczeniobiorców to osoby długotrwale korzystające z pomocy. Z usług, pomocy pieniężnej

i niepieniężnej  w  ramach  systemu,  w  2017  roku  korzystało  5,6%  mieszkańców  województwa

wielkopolskiego.

W ostatnich  latach  zauważalny  jest  spadek  liczby  klientów  korzystających  ze  świadczeń  pomocy

społecznej. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba świadczeniobiorców w województwie wielkopolskim

zmalała o 15,5% (↓ o 22 370 os.).

Profil demograficzny świadczeniobiorców pomocy społecznej:
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

Wskaźnik deprywacji lokalnej określa  stopień niezaspokojenia potrzeb mieszkańców wielkopolskich

gmin. Wyrażony jest liczbą bezwzględną jako stosunek liczby osób w rodzinach, którym przyznano

pomoc  na  każdy  1  000  mieszkańców  gminy.  Średnia  wartość  wskaźnika  deprywacji  lokalnej

w województwie wielkopolskim wyniosła w roku oceny 54,10, co oznacza spadek w porównaniu do

roku poprzedniego o 5,19 p. p. W roku kolejnym prognozowany jest dalszy spadek o 0,40 p. p.

W  2017  r.  świadczenie  pieniężne w  województwie  wielkopolskim  otrzymały 70 752  os.

(↓ o 2 597 os.), co  stanowiło  58,1%  świadczeniobiorców  ogółem.  Świadczenie  niepieniężne

otrzymało 61 559 os. (↓ o 5 717 os.), czyli 50,6% z ogółu osób otrzymujących świadczenia z systemu

pomocy społecznej1.

Najliczniej  ze  świadczeń  pieniężnych  korzystali  mieszkańcy  powiatów:  m.  Poznania  (8 439  os.),

poznańskiego (4 115 os.), gnieźnieńskiego (4 098 os.) i pilskiego (3 708 os.). Z różnych form świadczeń

niepieniężnych  korzystali  najczęściej  mieszkańcy  powiatów:  m.  Poznania  (8 805  os.), konińskiego

(2 972 os.), pilskiego (2 772 os.) i ostrowskiego (2 713 os.).

Czterema głównymi powodami udzielania pomocy i wsparcia w województwie wielkopolskim w

2017 roku były:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

W roku oceny po raz pierwszy ubóstwo rodzin nie było najczęstszym powodem korzystania z  pomocy

społecznej, była nim długotrwała lub ciężka choroba.

1 Odsetek świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wśród ogółu udzielonych świadczeń nie sumuje się do 100%
ponieważ 1 osoba mogła otrzymać zarówno jeden, jak i drugi rodzaj świadczenia. 

Strona 7 z 31



3. Usługi pomocy społecznej

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2017 r. wsparcia w formie usług opiekuńczych udzielono  10 824 osobom (↑ o 602 os.), w tym

prawie  2%  (195 os., ↑ o 1 os.)  stanowiły  osoby,  którym udzielono  specjalistycznych  usług

opiekuńczych. W 2018 r. prognozowany jest wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych,

o  340  osób,  tj.  do  liczby  11 164,  przy  czym  zakłada  się,  że  prawie  2%  (222  os.)  skorzysta

ze specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W  2017  roku  gminy  ze  środków  własnych  wydatkowały  69 520 476 zł (↑ o 12 328 613  zł) na

realizację 4 083 317 świadczeń opiekuńczych (↓ o 71 470 świadczeń).  Po raz pierwszy od wielu lat

spadła liczba świadczeń usług opiekuńczych, przy jednoczesnym wzroście nakładów finansowych na

ten  cel.  Z  dużym  prawdopodobieństwem  wpływ  na to  miały:  wzrost  wynagrodzeń  opiekunów

związany ze wzrostem płacy minimalnej i wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej dla umów

zlecenia. 

W 2017 r. udzielono 75 016 specjalistycznych usług opiekuńczych  (↑ o 7 877 świadczeń) o łącznej

wartości  1 658 947 zł  (↑ o 133 957 zł). Przewiduje  się,  że  w 2018 r.  udzielonych zostanie  84 966

świadczeń specjalistycznych (o 13% więcej niż w 2017 r.), a koszt usług wyniesie 1 967 952 zł (prawie

o 19% więcej aniżeli w 2017 r.). 

Źródło: Sprawozdanie OZPS za 2017 r
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Uśredniony  koszt  1  godziny  usług  opiekuńczych  ponoszony  przez  gminy  w  województwie

wielkopolskim  wyniósł  17,02  zł,  natomiast  uśredniony  koszt  1 godziny  specjalistycznych  usług

opiekuńczych to 22,11 zł. Oznacza to, że średni koszt usług opiekuńczych wzrósł odpowiednio o 23%

(3,27 zł), natomiast specjalistycznych usług opiekuńczych spadł o prawie 3% (0,65 zł) w porównaniu

z 2016 rokiem.

W  2017  roku,  18  gmin  nie  świadczyło  usług  opiekuńczych,  natomiast  specjalistycznych  usług

opiekuńczych nie świadczyły 194 gminy (86% ośrodków).

W 2017 roku z  usług  opiekuńczych skorzystało  9 696 osób będących w wieku poprodukcyjnym

(↑ o prawie  7%,  tj.  616  os.), co stanowiło  blisko  90%  wszystkich  korzystających  z  usług

opiekuńczych.

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w grupie osób korzystających z usług opiekuńczych w latach

2015-2017 oraz prognoza na 2018 rok:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

Z zestawienia danych OZPS (liczba osób w wieku poprodukcyjnym objęta usługami opiekuńczymi)

oraz GUS (liczba mieszkańców województwa w wieku poprodukcyjnym) wynika, że zaledwie  1,4%

mieszkańców województwa wielkopolskiego będących w wieku poprodukcyjnym zostało objętych

wsparciem w formie usług opiekuńczych świadczonych przez gminy.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W Wielkopolsce w 2017 r. wzrosła liczba świadczeń z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi i  liczba osób korzystających z usług. Z danych pozyskanych

z wielkopolskich gmin wynika, że z 452 764 świadczeń (↑ o 4 704 świadczeń) specjalistycznych usług

opiekuńczych  dla  osób  z zaburzeniami  psychicznymi  skorzystało  1 171 os.  (↑ o 149 os.).

W przypadku usług opiekuńczych skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi obserwujemy

podobny trend, jak w przypadku zwykłych usług opiekuńczych, tzn. systematycznie spada średnia
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miesięczna liczba godzin przypadająca na jedną osobę korzystającą z usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami  psychicznymi.  W  2017  roku  każda  z  tych  osób  korzystała  średnio  z  32  godzin

opiekuńczych w miesiącu, czyli o 4 godziny mniej niż rok wcześniej.

3. Inne usługi

Ze specjalistycznego poradnictwa w 2017 roku w Wielkopolsce skorzystało 12 802 rodzin czyli 3 192

rodziny więcej niż rok wcześniej (wzrost o 33%). Łączna liczba osób w rodzinach, które skorzystały

z poradnictwa to 27 884 osoby. Niepokojącym faktem jest to, że w 2017 roku aż 104 wielkopolskie

gminy nie świadczyły specjalistycznego poradnictwa.

Interwencję kryzysową  w roku oceny podjęto w przypadku 798 rodzin (↑ o 40 rodzin) objętych

pomocą społeczną. Mimo to, w porównaniu z rokiem wcześniejszym, można zaobserwować spadek

liczby osób w rodzinach korzystających z interwencji kryzysowej (prawie o 6%).

W 2017 roku pracą socjalną objęto  70 233  wielkopolskich rodzin  (↓ o 3 218 rodzin), co stanowiło

80% rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych). Ponadto

w dalszym ciągu w województwie wielkopolskim obserwowany jest spadek liczby rodzin wspartych

usługą w formie pracy socjalnej, wynika to m.in. ze spadku liczby klientów korzystających z pomocy

społecznej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.
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4. Zadania gminy – OPS, MOPS, MOPR, GOPS

4.1. Świadczenia pieniężne

System zasiłków w pomocy społecznej opiera się na trzech podstawowych rodzajach zasiłku: stałym,

okresowym i celowym. W 2017 r. 70 752 osoby otrzymały świadczenie pieniężne (↓ o 2 597 os.). 

Zasiłek stały

W 2017 roku zasiłek stały wypłacono 14 229 os. (↑ o 80 os.) na łączną kwotę 70 173 569 zł

(↑ 186 267 zł), a liczba świadczeń wyniosła 140 802 (↑ 142). Osoby, które pobierały zasiłek

stały w 2017 roku, stanowiły  20% osób otrzymujących świadczenia pieniężne  oraz ponad

11% osób, które otrzymały jakiekolwiek świadczenie z pomocy społecznej w roku oceny.

Osoby  samotnie  gospodarujące  pobierające  zasiłek  stały  stanowiły  81%  wszystkich

pobierających ten rodzaj świadczenia. 

Zasiłek okresowy

Zasiłek  okresowy  przyznano  23 834  osobom  (↓  4 226  os.),  natomiast  liczba  świadczeń

wyniosła  126 285  ( ↓19 814). Łącznie,  na  zasiłki  okresowe  w  pomocy  społecznej

przeznaczono 42 939 286  zł  i  była  to  kwota  o 17%  niższa  niż  w  roku  poprzednim.

Najczęstszymi  powodami pobierania  zasiłku  okresowego było:  bezrobocie  (13 906 os.,  ↓

3 656  os.),  długotrwała  choroba  (4 504  os.,  ↑ 127  os.)  i niepełnosprawność (3 388  os.,

↓ 235 os.). Na spadek liczby osób pobierających zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia wpływ

może  mieć  poprawiająca  sytuacja  na  rynku  pracy,  szczególnie  w  województwie

wielkopolskim.  Z  kolei  wzrost  liczby  osób  pobierających  zasiłek  z  powodu  długotrwałej

choroby  ma bezpośredni  związek  ze wzrastającą  liczbą  klientów korzystających  z  pomocy

społecznej z tego tytułu.

Zasiłek celowy

W 2017 roku zasiłek celowy przyznano 58 977 osobom (↓ o 4 640 os.) na kwotę 69 279 202

zł (↓ o 130 042). Od kilku lat obserwowany jest spadek zarówno liczby świadczeniobiorców,

jak i wartości wypłaconych świadczeń. Część pracowników wielkopolskich JOPS przyczyn tego

stanu upatruje m.in. we wprowadzeniu świadczenia wychowawczego dla rodzin z dziećmi.

4.2. Świadczenia niepieniężne

Liczbę  osób  otrzymujących  wybrane  rodzaje  świadczeń  niepieniężnych  w  latach  2015-2017  oraz

prognozy na 2018 rok przedstawiono w poniższej tabeli:
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

W 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, największa grupa osób skorzystała ze świadczeń

niepieniężnych  w  formie  posiłku  (↓ 18%).  W grupie  osób  korzystających  z  posiłków,  największy

udział stanowiły dzieci (ok. 85%). Łączna kwota wydatkowana przez gminy  na pomoc niepieniężną

w formie posiłku wyniosła 28 061 310 zł (↓ o 4 656 982 zł).

Od roku 2012 zaobserwować można stały wzrost liczby osób przebywających w DPS, za które gmina

ponosi  całkowitą lub częściową odpłatność.  Za pobyt  4 310 osób (↑ o 291)  w DPS wielkopolskie

gminy  poniosły  w  2017  roku  odpłatność  w  wysokości  103 578 791  zł, co  oznacza  11%  wzrost

w porównaniu do ubiegłego roku.

W 2017 roku jedynie  5 z 226 wielkopolskich gmin nie ponosiło odpłatności za pobyt mieszkańców

w DPS (Babiak, Wilczyn, Czajków, Miasteczko Krajeńskie, Zakrzewo).

4.3. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

W 2017  roku  odnotowano 14 282  rodziny  otrzymujące  pomoc  z  tytułu  bezradności  w  sprawach

opiekuńczo-wychowawczych, spośród których prawie 29% (↑6 p.p.) objętych było asystenturą.

W  2017  roku  na  terenie  województwa  wielkopolskiego  funkcjonowało  9  rodzin  wspierających.

Działały one na terenie następujących miast: Koła, Czempinia, Rawicza i Nekli. W poprzednich dwóch

latach istniała tylko jedna taka rodzina.

Poziom  odpłatności  samorządów  gminnych  za  pobyt  dzieci  w  pieczy  rodzinnej  i  instytucjonalnej

w 2017 roku wyniósł 16 433 457 zł (↑ o 2 192 351 zł). Na kolejny rok gminy prognozują dalszy wzrost

wydatków na to zadanie o ponad 14% (↑ do kwoty 18 770 911 zł).
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5. Powiat – zadania PCPR oraz MOPR

5.1. Piecza zastępcza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

Łącznie, na terenie województwa funkcjonowało 3 290 rodzin zastępczych (↓ o 89 rodzin), w których

przebywało 5 117 dzieci (↓ o 91 dzieci). W roku oceny zmalały kwoty świadczeń przeznaczane przez

powiaty na tę formę pieczy zastępczej – do 46 774 463 zł (↓ o 1 562 283 zł).

W 2017 roku w Wielkopolsce  funkcjonowały  1 872 rodziny zastępcze  spokrewnione z dzieckiem

(↓ o 25 rodzin),  w których wychowywało się 2 480 dzieci (↓ o 42 dzieci).  Z danych powiatowych

wynika, że w roku oceny nieznacznie wzrosła liczba rodzin zastępczych zawodowych (z 259 do 263),

co jest dobrą informacją ze względu na występujące w tym zakresie deficyty. Przebywało tam 926

dzieci.  Zanotowano za to spadek liczby  rodzin zastępczych niezawodowych –  1 132 w roku 2017

(↓ o 66 rodzin). Liczba rodzin zastępczych specjalistycznych  – pozostała na poziomie zbliżonym do

roku  poprzedniego  (↑ o 1  rodzinę),  tj.  35 rodzin,  94  dzieci  umieszczonych.  Niewielki  spadek

odnotowano w liczbie  placówek pogotowia rodzinnego –  z 51 do 50 (269 dzieci umieszczonych).

Z 20 do 22 zwiększyła  się  liczba  rodzinnych  domów  dziecka,  a liczba  dzieci  tam  przebywających

wyniosła w roku oceny 137 dzieci. 

W  roku  2017  wydano  419  ocen  (↑  o  71  ocen)  w zakresie  kwalifikacji  kandydatów  na rodziny

zastępcze  i  rodzinne  domy  dziecka,  w  tym  354  opinii  pozytywnych.  Powiatowe  centra  pomocy

rodzinie przygotowały również 4 066 planów pomocy dziecku (↓ o 370 planów). 

W  porównaniu  do  lat  ubiegłych  w  roku  oceny  odnotowano  wzrost  liczby  zatrudnionych

koordynatorów,  w  2017  r.  w  wielkopolskich  powiatach  zatrudnionych  było  167  koordynatorów

rodzinnej pieczy zastępczej (↑ o 21 os.). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

5.2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Najliczniejsza  grupa osób z niepełnosprawnościami  (19 310 os.) skorzystała z dofinansowania  328

imprez (↑ o 3 imprezy) w ramach zadania: dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Tego

typu imprezy odbyły się w niemal wszystkich powiatach Wielkopolski.

Również  liczna  grupa  osób  –  15 864  os. skorzystała  z  pomocy  w zaopatrzeniu  w przedmioty

ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

W roku  2017  wszystkie  wielkopolskie  powiaty  realizowały  Program „Aktywny  samorząd”.  Jest  to

program dofinansowany przez PFRON, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier

ograniczających  uczestnictwo  osób  z  niepełnosprawnościami  w  życiu  społecznym,  zawodowym

i w dostępie do edukacji. 

1. W ramach  programu „Aktywny  samorząd”  udzielono  łącznie  3 164  świadczenia  (↓ o 70

świadczeń) na łączną kwotę 8 928 698 zł (↓ o 250 976 zł). 

2. Ogólna kwota dofinansowania w 2017 r. zadań realizowanych przez wielkopolskie powiaty

w ramach  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  osób  niepełnosprawnych  wyniosła

79 030 002 zł (↑ o 3 736 522 zł).
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Wartość  dofinansowania  wybranych  form  wsparcia  osób  z niepełnosprawnościami  w 2016

i 2017 roku (w zł):

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

6. Inne rodzaje pomocy i wsparcia (m.in. świadczenia rodzinne, dodatek

mieszkaniowy)

W skali  województwa w roku oceny  121 013 rodzin (↓ 6 468 rodzin) otrzymało zasiłki  rodzinne

i dodatki  do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę  435 331 407 zł (↑ 8 945 862).  W 2017 roku

zauważalny  był  spadek  liczby  rodzin  korzystających  z  zasiłków  rodzinnych  i  dodatków  do  nich

w stosunku do 2016 roku (o 6 468 rodzin), wzrosły natomiast wydatki przeznaczane na ten cel (8 945

862  zł).  Wzrost  środków  wydatkowanych  na  ten  cel  był  spowodowany  podwyższeniem  kwot

świadczenia rodzinnego.
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Liczba świadczeń jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi

z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) w latach 2015-2017:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r.  świadczenie pielęgnacyjne wynosiło  1 406 zł  w związku z  przeprowadzoną

waloryzacją wysokości świadczenia – o procentowy wskaźnik, o który zwiększać się będzie minimalne

wynagrodzenie za pracę. Od 1 stycznia 2018 r. ma ono wynosić 1 477 zł netto.

Od  1  stycznia  2017  r.  nastąpiła  ważna  zmiana  w  pobieraniu  świadczenia  pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne mogą pobierać oboje rodziców.

W  2017  roku,  w  porównaniu  z  2016  rokiem,  liczba  świadczeń  pielęgnacyjnych  wzrosła  o  7 154

i wyniosła w roku oceny  145 579 świadczeń. Kwota świadczeń wyniosła  203 928 906 zł (24 959 287

zł).

Liczba  gospodarstw  domowych  korzystających  z  dodatków  mieszkaniowych  i  dodatków

energetycznych, w latach 2016-2017 oraz prognoza na 2018 rok: 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.
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Kwota świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,

w latach 2016-2017 oraz prognoza na 2018 rok

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

W  2017  r.  w  województwie  wielkopolskim  15 118  rodzin otrzymało świadczenia  z  funduszu

alimentacyjnego, na łączną kwotę 110 697 637 zł., w porównaniu do 2016 roku liczba rodzin i kwota

świadczeń zmniejszyła się w roku oceny, odpowiednio o 1 568 osób i 7 008 055 zł, co spowodowane

było głównie tym, iż od wprowadzenia tego świadczenia, czyli od 2008 roku nie zmieniła się kwota

kryterium  dochodowego  (725  zł  na  osobę  w  rodzinie).  Ministerstwo  Rodziny  Pracy  i  Polityki

Społecznej planuje podnieść kwotę kryterium dochodowego w 2019 roku do poziomu 800 zł. W roku

oceny świadczenie średniomiesięczne wypłacane w województwie dla 1 osoby wyniosło 410,68 zł.

7. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

Pod koniec 2017 roku wojewódzki zasób instytucjonalny tworzyły:

63 domy pomocy społecznej (wliczając filie)2, w tym 52 prowadzone przez JST. Pomimo formalnego

zmniejszenia  liczby  DPS  z  65  w  roku  ubiegłym,  liczba  miejsc  oferowanych  w  tych  placówkach

zwiększyła się o  87. Z ich usług w roku oceny skorzystały łącznie  6 986 osób  (↑ o 3 os.), a w roku

oceny  umieszczonych  w  nich  zostało  1 159  os.  (↑ o 51  os.).  Wartość  wskaźnika  zaspokojenia

potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej (stosunek liczby osób umieszczonych do sumy liczby

osób oczekujących i umieszczonych) wyniosła w roku 2017, 0,62 (↑ o 0,3 p. p.). Na skorzystanie z tej

formy pomocy w skali województwa nadal oczekuje 720 osób (↓ o 31 os.). 

 26 DDP, z czego 22 prowadzone były przez JST. Skorzystały z nich łącznie 2 534 os. (↑ o 38

os.).

2 Według  sprawozdania  MPiPS-05,  w  roku  oceny  w  Wielkopolsce  funkcjonowały  62  zarejestrowane  domy
pomocy społecznej.
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 55  mieszkań  chronionych (↑ o  7  mieszkań  chronionych).  Skorzystały  z  nich  364  osoby

(↑ o 26 os.). Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych wyniósł w

roku 2017 –  0,88 (↓ o 0,04 p. p.)  Na skorzystanie  z tej  formy pomocy nadal  oczekują  34

osoby.  Tę  formę  wsparcia  należałoby  przede  wszystkim  rozwijać  w  tych  powiatach,

w których  mieszkania  chronione  nie  funkcjonują  oraz  występuje  wysoki  odsetek  osób

z niepełnosprawnością,  osób  w wieku  poprodukcyjnym,  a  także  duża  liczba

usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

 70 środowiskowych domów samopomocy (↑ o 1), w tym 45 placówek prowadzonych przez

JST. Wsparcie w nich uzyskało 2 511 os. (↑ o 5 os.).

 18 klubów samopomocy (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego), a z ich usług skorzystało

1 124 os. (↑ o 77 os.).

 87 WTZ (↑ o 3) w roku oceny udzielono wsparcia 3 035 os. (↑ o 152 os.)

 9  ZAZ:  w  Żerkowie,  Pile,  Liskowie,  Koźminie  Wlkp.,  Książenicach,  Gołaszewie,  Słupcy,

Leonowie  i  Posadzie.  Zatrudniają  one  łącznie  628  osób,  w  tym  469  (↑ o  20  os.)

z niepełnosprawnościami,  z  czego  60%  to  osoby  ze znacznym  stopniem

niepełnosprawności.

 17 ośrodków interwencji kryzysowej (4), a z ich usług skorzystało 4 240 os. (↑ o 1 092 os.). 

 49  jednostek  specjalistycznego  poradnictwa,  które  udzieliły  wsparcia  8 647  os.

( ↓ o 429 os.).

 94 placówki wsparcia  dziennego  (↑  o 3  placówki)  –  4 placówki  prowadzone  były  przez

powiaty, a 90 przez gminy. Skorzystało z nich łącznie 1 681 dzieci (↓ o 609 dzieci). 

 62 placówki opiekuńczo-wychowawcze (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego), w tym 15

placówek typu rodzinnego (↑ o 6), które dysponowały łącznie 1 165 miejscami (↑ o 2). Z ich

wsparcia skorzystało łącznie 1 201 dzieci (↓ o 50 dzieci).

 22 CIS (↑ o 3), które swymi działaniami objęły 803 osoby (↓ o 61 os.).

 13 klubów integracji społecznej ( o 2), które udzieliły wsparcia 1 562 os. (↑ o 260 os.). 

 36 noclegowni, schronisk i domów dla osób bezdomnych (↑ o 4), z których 6 prowadzonych

było przez JST. Z 1 011 dostępnych miejsc skorzystało ogółem  2 866 osób  (↓ o 649 os.),

w tym 35 osób skierowanych tam zostało w wyniku eksmisji.

 3 ogrzewalnie (↑ o 1), oferujące łącznie 80 miejsc, z których w roku oceny skorzystało 526

osób ( o 195 os.).

Oprócz  wyszczególnionych  powyżej  zasobów  pomocy  i  wsparcia  na  terenie  województwa

wielkopolskiego funkcjonują również inne placówki, zabezpieczające potrzeby społeczne, np.: kluby

seniora,  uniwersytety  III  wieku,  młodzieżowe  ośrodki  socjoterapii,  świetlice  środowiskowe  oraz

socjoterapeutyczne.

Jak  wynika  ze  sprawozdania  OZPS  –  łącznie,  ze  wsparcia  w  ramach  zasobów  instytucjonalnych

zlokalizowanych  na  terenie  województwa  wielkopolskiego  skorzystało  w  2017  r.  39 756  osób

(↓ o 5 445 os.). 

8. Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Kadrę wielkopolskich OPS, PCPR i MOPR w 2017 roku stanowiło 6 080 pracowników (↑ o 287 os.),

z czego niecałe 29% stanowili pracownicy socjalni (1 750 os.; ↓ o 9 os.).
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Spośród  1 750  pracowników  socjalnych  wyższe  wykształcenie  posiadało  70%,  co  oznacza  wzrost

o 1 p. p w porównaniu z rokiem 2016.

Struktura zatrudnienia w OPS i PCPR:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 r.

Ponad połowa wielkopolskich  gmin  (117 z  226,  włączając  w  to  miasta  na prawach  powiatu)  nie

spełniła  warunku  zatrudnienia  1  pracownika  socjalnego  w przeliczeniu  na  2000  mieszkańców.

W porównaniu  z  rokiem  poprzednim  sytuacja  ta  uległa  nieznacznej  poprawie.  Średnia  wartość

wskaźnika „1 pracownik socjalny na 2 000 mieszkańców” osiągnęła w 2017 roku w województwie

wielkopolskim poziom 0,95.

Średnia wartość wskaźnika dostępności  kadry socjalnej  dla rodzin i  osób korzystających z pracy

socjalnej  w wielkopolskich  gminach  i miastach  na  prawach  powiatu  (1  pracownik  socjalny

zatrudniony  w pełnym  wymiarze  na  50  rodzin  i  osób  samotnie  gospodarujących  objętych  pracą

socjalną)  w 2017 roku wynosił  1,18.  Nie oznacza to jednak, że wymóg ustawowy we wszystkich

gminach jest spełniony. Na terenie województwa 88 gmin nie spełnia tego wymogu, nie licząc tych

gmin, które wykazały wartość 0 w miejscu sprawozdania, gdzie ujmuje się liczbę środowisk objętych

pracą socjalną. 

Zatrudnienie  pomocnicze wykazane  przez  jednostki  organizacyjne  pomocy  społecznej

w sprawozdaniu  za  2017  r.  stanowili:  wolontariusze  (338  os.),  osoby  zatrudnione  w  ramach

zatrudnienia  subsydiowanego,  tj.  robót  publicznych  i  prac  interwencyjnych (107 os.)  oraz osoby

zatrudnione  w  ramach  staży (231).  Warto  podkreślić,  że  we  wszystkich  trzech  kategoriach

odnotowano spadek liczby zatrudnionych osób. 

W myśl art. 110a ustawy o pomocy społecznej,  w ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy

społecznej  może  zostać  wyodrębniony  zespół  realizujący  zadania  tego  ośrodka  w zakresie  pracy

socjalnej  i  integracji  społecznej3. W 2017  roku w województwie  działało  77 zespołów,  w których

pracowało 534 osób (w tym 418 pracowników socjalnych).

3 Art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
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9. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

W 2017 roku  131 jednostki organizacyjne pomocy społecznej zadeklarowały realizację projektów

współfinansowanych ze środków UE. Łączna,  szacunkowa wartość projektów osiągnęła wartość

ponad 39 000 000 zł. 

Z  deklaracji  gminnych  i  powiatowych  jednostek  wynika,  że  do  ministerialnych  programów

(konkursów) w 2017 roku przystąpiły 192 samorządy (↓ o 21 JOPS).

W 2017  roku  w województwie  wielkopolskim  205  gmin  uzyskało  akceptację  Ministra  w  sprawie

otrzymania  dofinansowania  całości  lub  części  wydatków  na  wynagrodzenia  asystentów  rodziny.

Natomiast w przypadku dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

zgodę uzyskały  33 powiaty (w tym grodzkie  i  ziemskie),  na  łączną kwotę ponad 2  mln 400 tys.

złotych.

Wszystkie wielkopolskie gminy brały w 2017 r.  udział  w Programie „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania”.  Z  programu  skorzystało 91 822  mieszkańców  (↓  o 15 560  os.)  wszystkich  gmin

województwa wielkopolskiego,  z  czego  45%  to  mieszkańcy  wsi.  Programem  objęto  47 264 dzieci

(↑ o 1908  dzieci)  do czasu  ukończenia  szkoły  ponadgimnazjalnej.  Koszt  realizacji  programu  na

terenie województwa wielkopolskiego wyniósł w 2017 roku ogółem 57 867 317 (↓ o 3 368 497 zł),

z czego  21 883 284  zł  (38%) to  środki  własne gmin,  a 35 984 033  zł  stanowiła dotacja  z  budżetu

państwa (62%).

10. Wnioski i rekomendacje

10.1. Infrastruktura społeczna

1. Gminne  zasoby  mieszkań  komunalnych  kurczą  się  z  roku  na  rok.  W  świetle  sprawozdań

gminnych  w roku  oceny  liczba  mieszkań komunalnych  znajdujących  się  w zasobach  gminy

zmalała –  z  53 947  w  2016  roku  do  53 011  w  roku  2017  roku (↓ o 936  mieszkań).

Prawdopodobnie  wynika  to  z  faktu  coraz  częstszego  wykupu  przez  lokatorów  mieszkań

komunalnych  na  własność.  Niektóre  samorządy,  aby  jeszcze  bardziej  zwiększyć  atrakcyjność

takiego rozwiązania wprowadzają bonifikaty (tak, jak w przypadku mieszkań zakładowych), gdzie

np.  można  wykupić  mieszkanie  za  10%  jego  rynkowej  wartości.  Każda  gmina  ustala  własny

poziom  zniżek  na  wykup  mieszkania  komunalnego.  Są  jednak  miasta,  które  całkowicie

zrezygnowały z bonifikat4. Z punktu widzenia polskiego permanentnego kryzysu mieszkaniowego

oraz niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych osób, których nie stać na zakup mieszkania oraz

jego wynajęcie na rynku komercyjnym, kurczenie się gminnych zasobów mieszkaniowych jest

zjawiskiem  negatywnym.  Naruszana  w  ten  sposób  jest  również  zasada  sprawiedliwości

społecznej w obszarze braku równych szans w dostępie do gminnych zasobów mieszkaniowych

dla wszystkich mieszkańców danej gminy, którzy znajdują się w grupie osób uprawnionych do

otrzymania mieszania komunalnego. 

2. Z roku na rok rośnie liczba lokali  socjalnych,  w latach 2015-2017 ich liczba wzrosła o 507

(z 5 467 do 5 984). Z  danych wykazanych w OZPS wynika, że 70 wielkopolskich gmin w roku

oceny  nie  posiadało  w  swoim  zasobie  mieszkań  socjalnych. Realizacja  przez  gminy  zapisów

ustawy  o ochronie  praw  lokatorów  i  zasobie  mieszkaniowym,  nakładających  na  gminę

4 http://www.morizon.pl/blog/mieszkanie-komunalne-poradnik/, dostęp: 30.05.2017 r.
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obowiązek  zabezpieczenia  pomieszczeń  tymczasowych  dla  osób  i  rodzin  eksmitowanych,

wymaga  zwiększenia  zasobu  lokali  socjalnych.  Gminy  często  borykają  się  z  brakiem  takich

nieruchomości. Choćby z tego powodu, że muszą realizować wyroki eksmisyjne nie tylko tam,

gdzie  wierzycielem  jest  gmina,  ale  też  te  od  spółdzielni  mieszkaniowych,  prywatnych

właścicieli  i  innych  instytucji  występujących  z  powództwem  eksmisyjnym. Jeśli  gminy  nie

wskażą pomieszczenia w wyznaczonym czasie (a wyroki realizują w kolejności chronologicznej,

chyba,  że lokatorzy  są np.  narażeni  na niebezpieczeństwo zawalenia się budynku),  komornik

skierowuje  dłużnika  do  noclegowni  albo  schroniska.  Gdy  dłużnik  zostaje  pozbawiony  prawa

do tymczasowego  pomieszczenia,  bo  np.  stosował  przemoc  względem  rodziny,  wówczas

komornik również powiadamia gminę i ona typuje noclegownię, schronisko lub inną placówkę

zapewniającą miejsca noclegowe dla osób znajdujących się w takiej sytuacji5. 

3. Istotnym  problemem  większości  gmin  są  niewystarczające  zasoby  infrastruktury  społecznej

w zakresie  opieki  nad dziećmi  w wieku do lat  3 oraz  w wieku przedszkolnym.  Szczególnie

dotkliwe są deficyty w opiece żłobkowej.  Pomimo stałego wzrostu dostępności różnych form

opieki nad najmłodszymi nadal występują powiaty, na terenie których nie funkcjonuje żadna

z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3.  Na 226 gmin opiekę żłobkową świadczyło

tylko 80 gmin – 35,4% (dla porównania w 2016 roku – 72 gminy, 32% samorządów gminnych).

Z danych  zawartych  w  sprawozdaniu  OZPS  wynika,  że  w  2017  roku  opieka  żłobkowa  była

dostępna w 16 gminach miejskich (na 19 takich gmin w województwie), 46 gminach miejsko-

wiejskich  (na  91  takich  gmin  w  województwie)  i  18  gminach  wiejskich  (na 116  takich

w województwie). W 2017 roku w województwie wielkopolskim zaledwie 8,4% dzieci w wieku

do lat 3 było objętych opieką żłobkową.  Wartość wskaźnika osiągana na terenach wiejskich

wynosiła 2,8%, a na terenach miejskich 13,6%. W powiatach posiadających na swoim terenie

instytucje  opieki  żłobkowej,  w roku  2017  nie  zapewniono  miejsc  1  525  dzieciom  (↑ o  518

dzieci), zatem popyt na te usługi nie znajduje odzwierciedlenia w ich niewystarczającej podaży.

W sytuacji  niewystarczających  środków  finansowych  na realizację  zadań  własnych  gmin,

rozbudowa infrastruktury mogłaby odbyć się w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne lub

wykorzystanie możliwości poszerzenia infrastruktury w ramach środków będących do dyspozycji

w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Rekomenduje się również zwiększenie

środków  z  budżetu  Ministerstwa  Rodziny  Pracy  i Polityki  Społecznej  na  upowszechnianie

alternatywnych  form  opieki  nad  małym  dzieckiem,  takich  jak  klub  dziecięcy  oraz  dzienny

opiekun,  których  celem  jest  pomoc  rodzicom  w godzeniu  pracy  zawodowej  z obowiązkami

rodzinnymi (opieką nad dziećmi).

4. W roku 2017 w porównaniu do 2016 wzrosła liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów,

jednak nadal 49% wielkopolskich gmin nie posiadało na swoim terenie oferty klubów i innych

miejsc spotkań dla seniorów. Wśród JST, które dysponowały taką ofertą dla seniorów było 18

gmin  miejskich  (110 miejsc  spotkań  dla  seniorów),  53  gmin  miejsko-wiejskich  (163)  oraz

44 gminy  wiejskie  (97).  Samorządy  powinny  zwrócić  uwagę  na  rozbudowę  tego  rodzaju

infrastruktury.  Działania  wspierające  seniorów  i  poprawiające  jakość  ich  życia  są  możliwe

do sfinansowania  w  ramach  WRPO  2014+  Osi  priorytetowej  nr  7  Włączenie  Społeczne,

priorytetu  inwestycyjnego  9iv  „Ułatwianie  dostępu  do  przystępnych  cenowo,  trwałych  oraz

wysokiej  jakości  usług, w tym opieki zdrowotnej i  usług socjalnych świadczonych w interesie

ogólnym”. Biorąc pod uwagę systematyczny wzrost odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym

5 http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/zmiany-w-prawie/eksmisja-2016-komu-nalezy-sie-mieszkanie-
socjalne-lokal-zastepczy-komu-ni, dostęp: 30.05.2017 r.
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w województwie wielkopolskim (w 2017 roku 19,4%), zmieniające się potrzeby, oczekiwania, styl

życia  osób  starszych,  które  wymagają  z  jednej  strony  zapewnienia  wsparcia  i  opieki  tym

niesamodzielnym,  a  z  drugiej  możliwości  realizacji  integracji  społecznej  osób  aktywnych,

samorządy powinny regularnie diagnozować sytuację osób starszych oraz konstruować ofertę

usług w odpowiedzi na rozpoznane potrzeby. 

5. Na terenie województwa wielkopolskiego  nie funkcjonuje żaden ośrodek dla cudzoziemców,

co biorąc  pod  uwagę  aktualny  kryzys  migracyjny  i  możliwe  relokacje  uchodźców  z  innych

krajów europejskich, stanowi istotny deficyt w zasobie województwa.

10.2. Korzystający z pomocy i wsparcia

1. W  Wielkopolsce  świadczenie  z pomocy  społecznej  w 2017  r.  przyznano  121 685  os.

(↓ o 8 206 os.),  co  stanowiło  49,9%  ogółu  osób,  którym  udzielono  pomocy  i wsparcia.

Świadczenie z pomocy społecznej w 2017 r. przyznano 87 303 rodzinom, które liczyły 195 401 os.

(↓ o 14 000 os.).  Wśród 121 685 świadczeniobiorców  48,4% było długotrwale korzystających

(↑ o 0,4 p.p.). Należy zabezpieczyć środki finansowe na: pomoc materialną w postaci świadczeń

pieniężnych  kierowanych  do  grup  zagrożonych  marginalizacją  i  wykluczeniem  społecznym,

a także na pomoc niematerialną, realizowaną m.in. poprzez działania wykwalifikowanej kadry

pomocy  społecznej  (np.  asystenci  rodziny),  czy  rozwój  infrastruktury  pomocy  społecznej

adresowanej do tej grupy.

2. W  ciągu  ostatnich  dwóch  lat  liczba  świadczeniobiorców  w  województwie  wielkopolskim

zmalała  o 15,5%  (22 370  os.),  co  może  być  spowodowane  wieloma  czynnikami.  Przede

wszystkim  przyczyn  poprawy  sytuacji  ekonomicznej  gospodarstw  z  dziećmi  upatruje  się

w programie  „Rodzina  500+”.  Wpływ  na  tę  sytuację  mógł  mieć  także  dość  znaczny  spadek

bezrobocia  na przestrzeni  kilku  ostatnich  lat  oraz  systematyczny  rozwój  gospodarczy,

dostrzegalny  na poziomie  wielu  lokalnych  samorządów  (co wybrzmiało  w gminnych

i powiatowych rekomendacjach dołączonych do oceny zasobów pomocy społecznej). Zauważyć

należy,  że od roku 2015 liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z  tytułu

bezrobocia  spadła  dość  znacznie  (o 30,8%,  czyli  11 939  rodzin).  Niektóre  z samorządów

w poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej upatrują również efektu realizowanych projektów

unijnych, które wpłynęły, w ich ocenie, na rozwój gmin i powiatów (m.in. poprzez aktywizację

zawodową  prowadzoną  w  ramach  projektów  zewnętrznych,  udzielanie  wsparcia  na  rozwój

przedsiębiorstw,  dopłaty  dla  rolników,  itp.).  Być  może  zjawisko  zmniejszania  się  liczby  osób

korzystających z pomocy społecznej jest wypadkową opisanych wyżej czynników, z pewnością

jednak należy się przyglądać tym statystykom w kolejnych latach. 

3. W  roku  2017  spadła  nieznacznie  wartość  wskaźnika  deprywacji  lokalnej (stopień

niezaspokojenia potrzeb mieszkańców wielkopolskich gmin wyrażony liczbą bezwzględną jako

stosunek liczby osób w rodzinach, którym przyznano pomoc na każdy 1000 mieszkańców gminy)

do 54,10. Wskaźnik deprywacji lokalnej najwyższe wartości osiąga na terenach zlokalizowanych

w  północnej  i  wschodniej  części  województwa.  Najwyższe  wartości  wskaźnika  deprywacji

lokalnej w roku 2017 odnotowano w gminach: Borek Wlkp., p. gostyński (138,05), Margonin,

p. chodzieski  (131,84)  i  Okonek,  p.  złotowski  (130,92).  W tym zestawieniu  znalazły  się  także

gminy  należące  do  powiatów:  pleszewskiego,  nowotomyskiego  i  jarocińskiego.  Zaleca  się

zintensyfikowanie  działań  na  rzecz  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu,  zwłaszcza

na terenie gmin dotkniętych w największym stopniu deprywacją potrzeb.

Strona 23 z 31



4. Głównymi powodami korzystania z pomocy społecznej w roku 2017 były: 1.  Długotrwała lub

ciężka  choroba  –  40 927  rodzin  (↑ o 1 278 rodzin), 2.  Ubóstwo– 40 288 rodzin  (↓ o  4 611

rodzin), 3. Niepełnosprawność – 32 947 rodzin (↑o 219 rodzin) 4. Bezrobocie – 26 797 rodzin

(↓ o 5 977 rodzin). Zaleca się zintensyfikowanie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu

społecznemu, adresowanych do tych grup beneficjentów. 

5. Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa w zakresie liczby klientów pomocy społecznej,

podobnie  jak  wśród  świadczeniobiorców  świadczeń  pieniężnych,  pobierających  zasiłki

okresowe i celowe (spadek, odpowiednio o 15% i 8% w stosunku do 2016 r.). Ponadto, wraz

ze spadkiem liczby osób otrzymujących powyższe świadczenia z pomocy społecznej , zmniejsza

się  również  wartość  wydatków  gmin  na  ten  cel (odpowiednio  o  17%  i  1%  w  porównaniu

z rokiem  poprzednim).  Największe  różnice  w  wydatkach  gmin  zaobserwowano  w przypadku

zasiłku  okresowego  pobieranego  z  tytułu  bezrobocia  oraz  zasiłku  celowego,  który  był

przyznawany niezależnie od dochodu. W przypadku tego drugiego liczba świadczeniobiorców

spadała w województwie z 367 do 39, a wydatki  ze 170 131 złotych do niecałych 20 tysięcy

przeznaczonych na ten cel. Przypuszczać zatem należy, że na tę sytuację mogły wpłynąć przede

wszystkim  dwa  powody,  tj.:  spadek  stopy  bezrobocia  w  województwie  wielkopolskim  oraz

otrzymywanie świadczenia wychowawczego dla rodzin wychowujących dzieci.

6. W  województwie  wielkopolskim  wzrasta  ogólna  liczba  osób  pobierających  zasiłek  stały.

Wysokość tego świadczenia w roku oceny była zbliżona do lat wcześniejszych.  Warto również

zwrócić uwagę, że w Wielkopolsce ciągle zmniejsza się liczba osób funkcjonujących w rodzinie

pobierających  zasiłek  stały,  a  równocześnie  wzrasta  liczba  osób  samotnie  gospodarujących

otrzymujących to świadczenie. Przypuszczać zatem można, iż  w części przypadków następuje

przejście klientów z jednej do drugiej kategorii w wyniku (np. śmierć współmałżonka).

7. W  województwie  wielkopolskim  wzrasta  liczba  osób  korzystających  z  usług  opiekuńczych

(↑ o 6% w stosunku do w 2016 r.) oraz wydatki związane z realizacją tego zadania przez gminy

(↑  o  22%  do  2016  r.).  Mimo  wzrostu  liczby  świadczeń  oraz  środków  finansowych

przeznaczanych przez gminy na realizację usług opiekuńczych, spada średnia miesięczna liczba

godzin usług opiekuńczych przypadających na jedną osobę korzystającą z tej formy wsparcia.

W dalszym ciągu zwiększa się wymiar świadczenia usług o charakterze specjalistycznym. Oznacza

to,  że  prawdopodobnie  konieczne  jest  świadczenie  usług  bardziej  wyspecjalizowanych,

szczególnie w sytuacji,  gdy coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym jest odbiorcami usług

opiekuńczych.  Z  drugiej  strony,  wydaje  się,  że  samorządy  gminne,  mimo  zwiększania  kwot

przeznaczanych  na usługi  opiekuńcze  nie  są  w  stanie  zaspokoić  rosnących  potrzeb  w  tym

zakresie, o czym świadczy spadek średniej liczby godzin ich świadczenia.

8. W 2017 roku 90% (9 696 osób) wszystkich osób korzystających z usług opiekuńczych stanowiły

osoby w wieku poprodukcyjnym. Z każdym rokiem sporządzania Oceny zauważalny jest wzrost

tej grupy. Mimo to, okazuje się, że zaledwie 1,4% mieszkańców województwa wielkopolskiego

będących w wieku poprodukcyjnym zostało objętych w 2017 roku wsparciem w formie usług

opiekuńczych. To z kolei oznacza, że opieka nad osobami starszymi i zależnymi w dalszym ciągu

spoczywa w głównej mierze na rodzinie.

9. W roku 2017 zasiłki pielęgnacyjne zostały wypłacone w kwocie 164 090 584 zł (↓ o 767 778 zł).

W 2017 r. wypłacono 1 072 492 świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego (↓ 5 319 świadczeń). W 2018

roku  prognozuje  się  wzrost  liczby  pobieranych  świadczeń  i  kwoty  wydatkowanej

na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie. Liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego pobieranego

w latach 2016-2017 była zróżnicowana w zależności od typu osoby uprawnionej do świadczenia: 
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I. niepełnosprawnemu dziecku; 

II. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

III. osobie  niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia  legitymującej  się

orzeczeniem  o  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia i osobie, 

IV. osobie, która ukończyła 75 lat. 

10. Najwięcej  świadczeń  zasiłku  pielęgnacyjnego  w  latach  2016-2017  wypłacono  osobom

niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującym się orzeczeniem o znacznym

stopniu niepełnosprawności.  Liczba tych świadczeń, wypłaconych corocznie oscylowała wokół

468 418  w  2016  roku  i  467 631  w  roku  oceny.  Relatywnie  najmniej  świadczeń  wypłacono

osobom, które ukończyły 75 lat, 35 916 w 2016 roku i 23 607 w 2017 roku. 

11. Zauważalne są różnice w liczbie świadczeń i  kwotach wydatkowanych na specjalny zasiłek

opiekuńczy, w latach 2016-2017. W 2017 roku wypłacono 11% więcej świadczeń w kwocie 11%

większej, aniżeli w 2016 roku. Gminy z jednej strony dostrzegają to, że coraz więcej rodzin widzi

konieczność  sprawowania  stałej  opieki  nad  osobą legitymującą się  orzeczeniem o  znacznym

stopniu  niepełnosprawności  albo  orzeczeniem  o niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:

konieczności  stałej  lub  długotrwałej  opieki  lub  pomocy  innej  osoby  w  związku  ze  znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co

dzień w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji.  Z drugiej strony, jak wynika z badania

Pogłębione studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka

formalna i nieformalna, obecnie, zaledwie 4,7% opiekunów nieformalnych otrzymuje wsparcie

ze  strony  jakiejkolwiek  instytucji.  Badanie,  przeprowadzone  w  2016  roku,  z  udziałem

przedstawicieli samorządów wykazało, że zaledwie 8 ze 188 JST stosuje jakieś formy wsparcia

opiekunów nieformalnych.

12. W  skali  województwa  w  roku  oceny  121 013  rodzin  otrzymało  zasiłki  rodzinne  i  dodatki

do zasiłków rodzinnych na łączna kwotę 435 331 407 zł. W 2017 roku zauważalny był spadek

liczby rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, w stosunku do 2016 roku

– o 6 468 rodzin. Spadek liczby rodzin uprawnionych ma zapewne związek z kwotą kryterium

dochodowego  uprawniającego  do  otrzymania  świadczenia,  która  ostatni  raz  została

zweryfikowana  w  2015  roku.  Kwoty  kryteriów  dochodowych  uprawniających  do  zasiłku

rodzinnego,  a  także  wysokość  poszczególnych  świadczeń  rodzinnych  podlegają  weryfikacji

co 3 lata,  z  uwzględnieniem  wyników  badań  progu  wsparcia  dochodowego  rodzin.  Ostatnia

weryfikacja miała miejsce 1 listopada 2015 r. Świadczenia rodzinne od stycznia 2016 r. nie są

odbierane po przekroczeniu progu dochodowego, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem

dochodu, wg tzw. zasady „złotówka za złotówkę”. Prognozy na 2018 rok wskazują na wzrost

liczby rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych. 

13. W 2017 r.  w województwie wielkopolskim  15 118 rodzin otrzymało świadczenia z  funduszu

alimentacyjnego, na łączną kwotę 110 697 637 zł.,  w porównaniu do 2016 roku liczba rodzin

i kwota  świadczeń  zmniejszyła  się  w  roku  oceny,  odpowiednio  o  1 568  osób  i  7 008 085  zł,

co spowodowane jest głównie tym, iż od wprowadzenia tego świadczenia, czyli od 2008 roku nie

zmieniła się kwota kryterium dochodowego (725 zł na osobę w rodzinie). Jak wynika z danych

Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zaległości  alimentacyjne Polaków w 2017 roku wynosiły

11,3 mld zł.  Zadłużenie pod koniec 2017 r. rosło, jednak zdecydowanie wolniej niż w I połowie
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roku. To m.in. efekt zaostrzenia przepisów kodeksu karnego6. Przeprowadzone na zlecenie BIG

InfoMonitor badanie potwierdza, że osoby unikające płacenia zmieniają postępowanie głównie

pod  wpływem  poprawy  sytuacji  materialnej  oraz  ze  strachu  przed  wyrokiem  sądowym.

Najliczniejszą grupę niepłacących na swoje dzieci stanowią osoby między 35 a 44 rokiem życia.

Osobami uchylającymi się od płacenia alimentów są zdecydowanie częściej mężczyźni,  aniżeli

kobiety. Problem  zadłużenia  alimentacyjnego  jest  po  części  problemem  przyzwolenia

społecznego  na  takie  działanie,  braku  nieformalnej  kontroli  społecznej  sprawowanej  przez

dziadków,  sąsiadów,  przyjaciół,  kolegów  z  pracy,  szefów,  nowych  partnerów  życiowych.

Co warto  podkreślić,  niepłacenie  alimentów  nie  jest  jedynie  kwestią  braku  rodzicielskiej

odpowiedzialności ekonomicznej za swoje dziecko (w części publikacji na ten temat zaniechanie

alimentacji  określane  jest  mianem  przemocy  ekonomicznej),  jest  również  przestępstwem.

Z dniem 1 października 2008 r., na podstawie art. 38 ustawy o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów, dokonano zmian w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji

gospodarczych (Dz. U. Nr 50 poz. 424 z późn. zm.). Wprowadzone zmiany nałożyły na wójtów,

burmistrzów  lub  prezydentów  miast  obowiązek  przekazywania  do biura  informacji

gospodarczej  danych o dłużnikach alimentacyjnych  (art.  7  ust.  1  pkt  22 i ust.  2a). Z  uwagi

na fakt, że obowiązujące w tym obszarze przepisy prawa nie zawierały kryteriów wyboru biura

informacji gospodarczej, ustawodawca w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie

ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.  poz. 396) postanowił,

że z dniem 1  lipca  2015  r.  wójtowie,  burmistrzowie  lub  prezydenci  miast  mają  obowiązek

przekazywania  informacji  o  zobowiązaniach  dłużnika  alimentacyjnego  do wszystkich

istniejących biur informacji  gospodarczej  – Biura Informacji  Gospodarczej  InfoMonitor S.A.,

Krajowego Biura Informacji  Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji

Gospodarczej, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej7, zatem bardzo ważne jest, aby samorządy

konsekwentnie  realizowały  ten  obowiązek.  Rekomenduje  się  również  prowadzenie  działań

informacyjno-edukacyjnych  dla  ogółu  społeczeństwa  lub  dla  wybranych  grup,  np.  dla

pracodawców,  mających na celu  zmianę postrzegania  problemu niealimentacji.  Ministerstwo

Sprawiedliwości  pracuje  nad  projektem  utworzenia  rejestru  uporczywych  dłużników

alimentacyjnych, wobec których sąd zarządził egzekucję świadczeń.

14. W roku oceny na świadczenie wychowawcze 500+ wydatkowano 2 290 379 726 zł, a wsparcie

otrzymało 259 787 rodzin. Prognozy dotyczące 2018 roku mówią o wzroście liczby wspartych

środowisk o 10 796 rodzin. W 2017 roku w województwie wielkopolskim 59% dzieci w wieku

do 18  roku życia  było uprawnionych do odbierania  świadczenia.  W całej  Polsce  z  programu

„Rodzina 500+”, świadczenia wychowawczego oraz 500+ w pieczy zastępczej, korzystało w lipcu

2017 roku 57,9% wszystkich dzieci do 18 r.ż.

6 Po zmianie  art.  209 kodeksu karnego rodzic,  który nie płaci  na dziecko przez  trzy  miesiące może zostać
pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wezwany przez prokuratora ma miesiąc na uregulowanie zaległości,
jeśli tego nie zrobi sąd może go ukarać pozbawieniem wolności lub dozorem elektronicznym – mówi Sławomir
Grzelczak prezes BIG InfoMonitor. – To spora zmiana, bo wcześniej, zanim 31 maja tego roku weszła w życie
nowelizacja, kodeks mówił o karze pozbawienia wolności za uporczywe uchylanie się od płacenia świadczenia,
ale określenie „uporczywe” było trudne do interpretacji.
7 Fragmenty wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Zarządu Unii 
Miasteczek Polskich w sprawie dłużników alimentacyjnych. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dlaczego-nie-
wszystkie-samorzady-zglaszaja-dluznikow-alimentacyjnych-do-rejestrow-informacji, dostęp: 31.05.2017 r.

Strona 26 z 31



10.3 Kadra pomocy społecznej 

1. W dalszym ciągu spada liczba pracowników socjalnych, zatrudnionych w gminach i powiatach

na tym  stanowisku,  mimo  wzrostu  ogólnej  liczby  pracowników  jednostek  organizacyjnych

pomocy społecznej w województwie wielkopolskim. Prawdopodobną przyczyną wzrostu ogólnej

liczby pracowników w JOPS jest kontynuacja realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego

2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz zabezpieczenia społecznego. Przyczyn

odpływu pracowników socjalnych z zawodu z jednej strony można dopatrywać się w trudnych

warunkach pracy, niskim uposażeniu (w stosunku do wykonywanej pracy) oraz przechodzeniu

pracowników na emeryturę i trudnościach w rekrutacji nowej kadry.

2. Podlegające ciągłym zmianom prawo, wprowadzanie nowych zadań dla pracowników socjalnych

oraz asystentów rodziny wymaga od tych specjalistów nieustannego  zwiększania kompetencji

zawodowych. Dlatego konieczne jest umożliwienie pracownikom socjalnym i asystentom rodziny

rozwoju zawodowego (np. zdobywanie specjalizacji) poprzez tworzenie do tego warunków oraz

finansowanie  lub  współfinansowanie  przez  pracodawców  różnych  form  podnoszących

i wzmacniających  kwalifikacje  zawodowe.  Ponadto,  w  celu  udzielenia  wsparcia,  zapobiegania

wypaleniu zawodowemu i podnoszenia skuteczności pracy, niezbędne jest umożliwienie udziału

pracownikom socjalnym i asystentom rodziny w profesjonalnej superwizji. 

3. Nie  wszystkie  wielkopolskie  gminy  spełniają  kryteria  ustawowe  dotyczące  zatrudnienia

pracowników  socjalnych.  Prawie  17%  gmin  nie  spełnia  wymogu  zatrudnienia  nie  mniej  niż

3 pracowników  socjalnych.  Z  kolei  wskaźnik  zatrudnienia  1  pracownika  socjalnego  na  2000

mieszkańców  osiąga  52%  gmin  w  województwie,  natomiast  wskaźnik  1  pracownika

na 50 środowisk objętych pracą socjalną 62% gmin. Choć ostatnie dwa wyniki uległy poprawie, to

trzeba podkreślić, że jest to raczej konsekwencją spadku liczby osób korzystających z pomocy

społecznej i spadkiem liczby mieszkańców gmin, niż realnym wzrostem dostępności pracowników

socjalnych. Rekomenduje się zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych, w szczególności

w tych gminach, które nie spełniają wymogów ustawowych.

4. W województwie wielkopolskim w roku oceny odnotowano wzrost liczby kontraktów socjalnych

oraz liczby osób korzystających z pomocy społecznej objętych kontraktami (do 4%). Mimo to,

aż 44%  gmin  nie  podjęło  się  realizacji  kontraktu  socjalnego  z osobami,  którym  przyznano

świadczenie  z  pomocy  społecznej.  Powodów  wzrostu  liczby  kontraktów  i  odsetka

świadczeniobiorców  objętego  nimi  upatrywać  należy  w  przystąpieniu  JOPS  do  realizacji

projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Realizacja kontraktu lub jego odmiany jest

bowiem w tych przedsięwzięciach obowiązkowa. 

5. W 2017 roku wzrosła liczba asystentów rodziny w województwie wielkopolskim. 386 asystentów

rodziny udzieliło wsparcia ponad 4 tysiącom wielkopolskich rodzin. Oznacza to, że  29% rodzin

otrzymujących  pomoc z tytułu bezradności  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zostało

objętych asystenturą rodziny. Wydaje się, że zatrudnienie asystentów rodziny od pewnego czasu

stabilizuje się.  Trzeba jednak podkreślić, że w siedmiu gminach ta forma usługi nadal nie jest

dostępna  dla  rodzin,  w  związku  z  tym  rekomenduje  się  wprowadzenie  tej  formy  wsparcia

w gminach, które nie realizują tego zadania. 

6. W  dalszym  ciągu  rekomenduje  się  opracowanie  standardu  odpowiednich  warunków  pracy

pracownika socjalnego i asystenta rodziny, w szczególności stworzenie warunków lokalowych do

godnego przyjmowania osób korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej.

7. W  województwie  wielkopolskim  w  niewielkim  stopniu  funkcjonuje  usługa  rodziny

wspierającej. W 2017  roku  odnotowano  wzrost  liczby  rodzin  wspierających,  z  jednej
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do dziewięciu.  Usługa  ta  była  realizowana  na  terenie  czterech  wielkopolskich  gmin.  W  celu

upowszechnienia  tej  formy  wsparcia  w Wielkopolsce,  należy  poszukiwać,  promować

i upowszechniać dobre praktyki w tym zakresie z terenu Wielkopolski i innych województw. 

8. W  licznych  rekomendacjach  i  wnioskach  formułowanych  przez  OPS  w  OZPS  pojawia  się

zagadnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych i jego poprawy, w szczególności w sytuacji

kontaktu  z  klientem,  który  potencjalnie  może  być  niebezpieczny.  Ważnym  zadaniem,

a jednocześnie  obowiązkiem  samorządów  staje  się  podjęcie  działań  zmierzających

do podniesienia  poziomu bezpieczeństwa w miejscu  pracy i  poza nim (w środowisku),  przy

wykonywaniu indywidualnych zadań przez pracowników tej instytucji. Pomimo wprowadzenia

w  nowelizacji  ustawy  o  pomocy  społecznej,  która  weszła  w  życie  5  października  2015  r.,

następujących zapisów w art. 107:

 Ust. 3a. Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu

pracy socjalnej  w środowisku może uczestniczyć  drugi  pracownik  socjalny. Rodzinny

wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać

w asyście funkcjonariusza Policji;

 Ust.  3b.  Kierownik  ośrodka  pomocy  społecznej,  na  wniosek  pracownika  socjalnego

ośrodka  pomocy  społecznej  lub  z  własnej  inicjatywy,  może  wystąpić  z  wnioskiem

do właściwego  miejscowo  komendanta  Policji  o  asystę  w  trakcie  przeprowadzania

rodzinnego  wywiadu  środowiskowego  lub  świadczenia  pracy  socjalnej  w  środowisku.

Właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia pracownikowi

socjalnemu asysty Policji przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego

lub świadczeniu pracy socjalnej w środowisku;

środowisko pracowników pomocy społecznej zauważa konieczność prowadzenia dalszej debaty

nad zagadnieniem bezpieczeństwa. 

10.4 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

1. W Polsce, w ostatnich latach, zaobserwować można znaczącą poprawę długości życia.  Nasz kraj

należy do państw o najwyższym oczekiwanym trwaniu życia w Europie Środkowo-Wschodniej

(w 2016 roku dla ludności Wielkopolski wynosiło ono: dla mężczyzn 74,2 lat, zaś dla kobiet 81,5

lat8). W konsekwencji zwiększa się w strukturze demograficznej udział osób starszych, co wymaga

zintensyfikowania działań w zakresie pomocy i wsparcia dla tej kategorii wiekowej. Starzejące się

społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca liczba osób z niepełnosprawnościami,  często też

opiekuńcza  niewydolność  rodzin  wobec  dorosłych  osób  niesamodzielnych  wymagać  będzie

wysokich  nakładów  finansowych  na  zapewnienie  im  opieki  i całodobowego  lub  dziennego

wsparcia. Pracownicy socjalni zgłaszali zatem konieczność powstawania nowych bądź rozbudowy

już istniejących placówek całodobowej pomocy, którą realizują np. domy pomocy społecznej.

Mimo wysokich kosztów utrzymania  tych instytucji,  w przypadku  całkowitej  niesamodzielności

osoby starszej i braku wsparcia rodziny, są one jednak najefektywniejszą formą wsparcia. 

2. Większość  pracowników socjalnych rekomendowała  również  inne  formy wsparcia  poza  ofertą

domów pomocy społecznej.  Istotna jest zatem dywersyfikacja form wsparcia instytucjonalnego

oferowanego osobom starszym tak, aby w najlepszy sposób odpowiadały na ich zróżnicowane

potrzeby. Zaleca się zatem utworzenie większej liczby ośrodków wsparcia dziennego i mieszkań

chronionych, dla osób, które są na tyle samodzielne, aby funkcjonować przy umiarkowanym

8 GUS Przeciętne trwanie życia w 2016 r. według województw, 2016
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wsparciu i nie są obłożnie chore. Plusem powyższych rozwiązań są ich koszty relatywnie niższe niż

opieka w domach pomocy społecznej. Po drugie, osoba starsza pozostaje w swoim naturalnym

środowisku społecznym, co gwarantuje poczucie ontologicznego bezpieczeństwa.  W 2017 roku

na terenie całego województwa wielkopolskiego funkcjonowało tylko 55 mieszkań chronionych,

z których skorzystało 346 osób oraz 26 Dziennych Domów Pomocy, z których oferty skorzystały

2 534 osoby.  Jak wynika z rekomendacji wielkopolskich JOPS – zasoby te, pomimo poprawy ich

dostępności, ze względu na wdrożenie rządowego programu „Senior+” są nadal niewystarczające

w porównaniu ze zgłaszanymi lokalnymi potrzebami. 

3. Z uwagi na znaczne obciążenie opiekunów osób niesamodzielnych należy propagować tworzenie

instytucji  opieki  „wytchnieniowej” (takich  jak  Dom  Krótkiego  Pobytu)  na  terenie  całego

województwa,  które  pomogłyby  odciążyć  opiekunów  zamieszkujących  również  gminy  odległe

od m. Poznań.

4. Istotne znaczenie  ma również szereg  rekomendacji  związanych  z  problemem przeciwdziałania

przemocy  w  rodzinie.  Zwracano  uwagę  na  konieczność  utworzenia  większej  liczby  Ośrodków

Interwencji  Kryzysowej  (OIK) –  jako  formy pomocy  dla  ofiar  przemocy,  rozszerzenia  zakresu

pracy  z  tymi  rodzinami  o  specjalistyczne  poradnictwo,  tworzenie  grup  samopomocowych,

uruchomienie  szkół  dla  rodziców,  organizowania  szkoleń  i  warsztatów  związanych

z funkcjonowaniem rodziny i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Z danych OZPS wynika,

że  zapotrzebowanie  na  usługi  świadczone  w  OIK  wzrasta  (4 240 rodzin  w  2017  r.).  W  tym

kontekście  istotne  jest  również  zintensyfikowanie  działań  Zespołów  Interdyscyplinarnych  ds.

Przeciwdziałania Przemocy chociażby poprzez inicjowanie działań informacyjnych w środowisku

o możliwościach uzyskania pomocy dla ofiar przemocy. Zasadne jest również zwiększenie środków

finansowych na szkolenia członków Zespołów Interdyscyplinarnych.

5. Zgłaszano  potrzebę  kontynuowania  działań  w  zakresie  aktywizacji  zawodowej  osób

z niepełnosprawnościami. Niniejsze  wsparcie  uwzględniać  ma  trzyetapowy  proces  aktywizacji

zawodowej szczególnie dedykowany osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

i znacznym.  W  pierwszym  etapie  zakłada  się  uczestnictwo  w  warsztatach  terapii  zajęciowej,

następnie osoby, które są w stanie pracować, mogą podjąć zatrudnienie w zakładach aktywności

zawodowej  i  tym  samym  uzyskać  niezbędne  umiejętności  i  doświadczenie  przed  wejściem

na otwarty  rynek  pracy.  Wsparciem  powinny  być  zatem  objęte  nie  tylko  zakłady  aktywności

zawodowej  oraz  warsztaty  terapii  zajęciowej,  ale  pomoc  finansowa  powinna  być  również

dedykowana osobom z niepełnosprawnościami chcącym podjąć zatrudnienie na otwartym rynku

pracy. Istotny w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami jest monitoring

obecności na rynku pracy byłych uczestników warsztatów aktywności zawodowej oraz zakładów

aktywności zawodowej.

6. W  wielu  wnioskach  końcowych  formułowanych  w  OZPS  pojawił  się  problem  niezaradności

opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Gospodarstwa domowe przeżywające trudności w wypełnianiu

swoich podstawowych mogą liczyć na wieloaspektowe wsparcie. Formy pomocy wobec tego typu

rodzin zostały zapisane w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Samorządy

odnotowują  wzrost  kosztów  przeznaczanych  na  instytucjonalne  formy  pieczy  zastępczej,  stąd

przedstawiciele JOPS rekomendują zwiększenie nakładów finansowych na utrzymanie rodzinnych

form pieczy  zastępczej.  Konieczne  jest  zatem zabezpieczenie  środków finansowych  na  dalszy

rozwój rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i  rodzinnych domów dziecka. Zadania

z tym  związane  to:  diagnozowanie,  szkolenie  i kwalifikowanie  kandydatów  zgłaszających  chęć
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stworzenia  rodziny  zastępczej,  wypłata  pełnego  zakresu  świadczeń  obligatoryjnych

i fakultatywnych na rzecz tych rodzin.

7. Należy  dążyć  do  usprawnienia  systemu  wsparcia  rodzin  zastępczych  w  zakresie  pozyskiwania

rodzin  pomocowych,  poprzez  wprowadzenie  zmian  ustawowych  regulujących  kwestię

zdobywania uprawnień do pełnienia tej funkcji. Ustawa o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy

zastępczej  dopuszcza  funkcjonowanie  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej  (placówki  opiekuńczo-

wychowawcze) z miejscami dla 30 dzieci do końca roku 2020. Po tym okresie w każdej placówce

opiekuńczo-wychowawczej  będzie  mogło  przebywać  tylko  14 dzieci.  Mając  świadomość

konsekwencji  nadchodzących  zmian  systemowych  pracownicy  socjalni  zgłaszali  konieczność

podejmowanie  dalszych  działań  na  rzecz  tworzenia  rodzinnych  domów  dziecka  oraz  rodzin

zastępczych zawodowych. Dodatkowo, kalkulacje kosztów ponoszonych przez samorządy lokalne

w ramach wydatków na poszczególne rodzaje pieczy zastępczej pokazują, że  średniomiesięczny

koszt  utrzymania  1  wychowanka  w  rodzinie  zastępczej  (niespokrewnionej)  jest  niemal

pięciokrotnie niższy niż koszt utrzymania 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

8. Rekomenduje  się  zwiększenie  nakładów  na  szkolenia  dla  rodzin  zastępczych,  osób

prowadzących rodzinne domy dziecka i kandydatów na rodziny adopcyjne. Jak wynika również

z rekomendacji  eksperckich  sformułowanych  w  ramach  raportu  „Diagnoza  systemu  pieczy

zastępczej w Wielkopolsce”: „Służby profesjonalne muszą aktywnie zachowywać się w stosunku

do rodzin  zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka sugerując  im fachowe wsparcie

dla dziecka, czy to medyczne, czy psychologiczno-pedagogiczne czy też inne”.

9.  Wskazane byłoby  prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin

zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,  jak  i  dziennych ośrodków wsparcia.

Jednakże  należy  zaznaczyć,  że  zwiększenie  ww.  zasobów  pomocy  społecznej  możliwe  jest

pod warunkiem posiadania dodatkowych środków finansowych.

10. Z  uwagi  na  sygnalizowany przez  przedstawicieli  wielkopolskich PCPR problem rosnącej  liczby

dzieci  wymagających  specjalistycznego  wsparcia  (w  rozumieniu  art.  183  ustawy  o  pieczy

zastępczej),  rekomenduje się utworzenie na terenie województwa wielkopolskiego  regionalnej

placówki opiekuńczo-terapeutycznej – formy instytucjonalnej pieczy zastępczej.

11. Pracownicy  socjalni  zgłaszali  również  potrzebę  podjęcia  zintensyfikowanych  działań  na  rzecz

opracowania  systemowego wsparcia  dla  osób z  niepełnosprawnością intelektualną.  Tworzenie

zintegrowanego systemu wsparcia  dla osób z  zaburzeniami  psychicznymi poprzez działalność

Zespołu  Wczesnego  Rozpoznawania  i  Wczesnej  Terapii,  którego  głównym  celem  byłaby

wszechstronna pomoc dzieciom upośledzonym umysłowo, poprzez zdiagnozowanie i określenie

właściwej terapii, jak również pomoc i wsparcie rodziny w długotrwałym procesie terapeutycznym

dziecka. We wnioskach końcowych jeden z ośrodków pomocy społecznej podniósł kwestię dzieci

z niepełnosprawnością  o  szczególnych  potrzebach  opiekuńczych.  Mianowicie  podkreśla  się

konieczność uzupełnienia luki w katalogu typów domów pomocy o domy dla dzieci i młodzieży

chorych psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi.

12. Rekomenduje  się  poszerzenie  środowiskowego  systemu  wsparcia  dla  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi poprzez  zwiększenie liczby klubów samopomocy  oraz  utworzenie dodatkowych

miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy, np. zlecanie tych zadań w drodze otwartych

konkurów  ofert  organizacjom  pozarządowym  oraz  utworzenie  nowych  typów  ŚDS  dla  osób

z autyzmem oraz osób z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością.

13. Z  uwagi  na  wzrastającą  liczbę osób w wieku poprodukcyjnym wielu  pracowników socjalnych

zgłaszało  potrzebę  intensyfikacji  działań  w  zakresie  rozwoju  potencjału,  zainteresowań
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i samorealizacji osób starszych. Możliwości takie dają  kluby seniora, czy uniwersytety trzeciego

wieku. 

14. We  wnioskach  końcowych  OZPS  zgłaszano  brak  na  terenie  wielu  gmin  jednostek

specjalistycznego poradnictwa oraz brak specjalistów takich, jak psycholog, terapeuta, mediator,

prawnik. Często, wsparcie to świadczą pracownicy socjalni, jednak w wielu przypadkach konieczne

jest organizowanie doradztwa/konsultacji o charakterze specjalistycznym. 

15. Analizując  rozmieszczenie  istniejących  zasobów  pomocy  i  wsparcia  zwraca  uwagę

nierównomierne ich rozlokowanie – w pobliżu centrum województwa, a więc głównie w mieście

Poznań i w jego okolicach, a także innych większych miast (Konin, Kalisz, Leszno, Piła), natomiast

gminy położone na obrzeżach województwa, zwłaszcza północnym oraz wschodnim nie dysponują

już ofertą tak zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb. Warto byłoby uwzględnić ten fakt przy

planowaniu kolejnych inwestycji.
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