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WPROWADZENIE1. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2013 r. 0 poz. 
182). art. 16a oraz art. 21 do zadań samorządu województwa, należy opracowywanie Oceny Zaso-
bów Pomocy Społecznej, na podstawie cząstkowych ocen sporządzanych przez samorządy gmin 
i powiatów z terenu województwa, w oparciu o analizy lokalne, oraz przekazanie jej sejmikowi 
województwa do dnia 30 czerwca każdego roku i Wojewodzie Zachodniopomorskiemu do dnia 
31 lipca każdego roku. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok 
następny. 

Do opracowania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej zostało wykorzystane narzędzie elektroniczne 
w formie modułu w Centralnej aplikacji Statystycznej (CaS), należące do grupy systemów informa-
tycznych ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które pierwszy raz zastosowano w 2012 r.

narzędzie pozwala obserwować dynamikę zmian w systemie pomocy społecznej i jej otoczeniu 
– zarówno w obrazie klientów pomocy, wewnętrznych struktur instytucji pomocy jak i ze strony 
finansowej zadania – na każdym szczeblu administracji samorządowej.

W województwie zachodniopomorskim, na 114 gmin i 21 powiatów, otrzymano 100% sprawozdań, 
co umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy sytuacji pomocy społecznej w regionie.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Zachodniopomorskim zgodnie z art. 16a 
ustawy o pomocy społecznej obejmuje następujące zagadnienia:

dane o sytuacji demograficznej i społecznej;	
dane o korzystających z systemu pomocy i wsparcia;	
zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia;	
kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;	
koszty zasobu oraz środki finansowe na wydatki w systemie pomocy społecznej;	
współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz aktywność projektowo-programowa.	

Raport jest podzielony na dwie części:
analiza danych oraz wnioskowanie;	
aneks (wojewódzkie dane tabelaryczne).	

Raport jest również próbą ujęcia zasobów pomocy społecznej w sposób systemowy, porównywal-
ny dla wszystkich samorządów. może stanowić on podstawę do planowania działań w regionalnej 
i krajowej polityce społecznej.

Dane, które zostały wykorzystane do analizy i oceny znajdują się w formie tabelarycznej w aneksie.

Raport w wersji pełny (razem z aneksem) jest opublikowany na stronie internetowej www.ois.wzp.pl
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OCEna ZaSOBÓW POmOCY SPOŁECZnEJ Za ROK 2013

DANE O SYTuACJI DEMOGRAfICZNEJ I SPOŁECZNEJ2. 
Województwo zachodniopomorskie w obecnych granicach istnieje od 1 stycznia 1999 roku. Jest 
to piąte pod względem powierzchni województwo w kraju (powierzchnia 22,9 tys. km2) i jedenaste 
pod względem liczby mieszkańców. Liczba ludności, zameldowanej na terenie województwie na 
koniec 2013 roku, to 1 695 460 mieszkańców. Gęstość zaludnienia na obszarze województwa wy-
nosiła 74 osoby na km2. 

Województwo administracyjnie jest podzielone na 114 gmin i 21 powiatów, w tym 3 powiaty grodz-
kie (miasta na prawach powiatu) i 18 powiatów ziemskich.

Struktura ludności

Zmiany w strukturze wiekowej ludności wskazują na postępujący proces starzenia się społeczeń-
stwa. maleje udział dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ludności, natomiast rośnie udział osób star-
szych. na koniec 2013 r. w województwie struktura wieku ludności wyglądała następująco: 

osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 17,7% (spadek w skali roku o 0,2 p.p.), - 
osoby w wieku produkcyjnym – 64,8% ogółu ludności (spadek w skali roku o 0,3 p.p.), - 
osoby w wieku poprodukcyjnym – 17,5% ludności (wzrost o 0,5 p.p).- 

Wartość wskaźnika obciążenia demograficznego mierzonego liczbą osób w wieku nieprodukcyj-
nym na 100 osób w wieku produkcyjnym w województwie zachodniopomorskim wynosiła w 2013 
roku 54 osoby, czyli tyle samo co w roku 2012.

Wykres nr 1. Struktura ludności według płci i ekonomicznych grup wieku w 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Struktura ludności według płci, od kilku lat nie ulega większym zmianom. W ogólnej liczbie miesz-
kańców województwa, podobnie jak w kraju, nieznacznie przeważają kobiety, które stanowią 51,5% 
ludności. na koniec 2013 r. liczba kobiet zameldowanych na terenie województwa osiągnęła po-
ziom 873,6 tys. i była o 5 tys. niższa niż przed rokiem. Wskaźnik feminizacji również od kilku lat nie 
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Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Rynek pracy

Liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim na koniec 2013 roku osiągnęła po-
ziom 106,9 tys. osób i była niższa o 5,6 tys. od poziomu z roku poprzedniego. Grupa osób długo-
trwale bezrobotnych liczyła 57,1 tys. osób – 53,4% ogółu bezrobotnych (w 2012 - 51,4%). 

Prawo do zasiłku w 2013 roku posiadało 17,5 tys. mieszkańców województwa (16,4% ogółu bezro-
botnych) i stanowili oni o 3,4 tys. osób mniej liczną grupę niż przed rokiem.

Infrastruktura społeczna

Zasób mieszkań komunalnych w okresie ostatnich kliku lat wyraźnie maleje. W roku 2013 r. liczba 
mieszkań należących do gminy osiągnęła poziom 52,2 tys. i była niższa o 4,9 tys. mieszkań niż przed 
rokiem. Spadła znacząco również liczba wniosków o mieszkanie z zasobów gminy z 11,7 tys. w roku 
2012 do 6,6 tys. w 2013 roku.

na przełomie ostatnich lat wzrosła liczba mieszkań socjalnych i aktualnie kształtuje się na poziomie 
5 tys. lokali. W niewielkim stopniu, aczkolwiek systematycznie, rośnie liczba oczekujących na miesz-
kanie socjalne i obecnie wynosi ona 6,9 tys. osób.

Liczba wyroków eksmisyjnych utożsamiana z liczbą dłużników wskazanych przez sąd bez prawa do 
lokalu socjalnego lub zamiennego w 2013 roku osiągnęła poziom 1,8 tys. (w 2012 roku – 1,7 tys.).

Liczba publicznych i niepublicznych żłobków, oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych na tere-
nie województwa systematycznie rośnie. na koniec 2013 roku ich liczba wynosiła 70 placówek, tj. 
o 1/3 więcej niż przed rokiem. Tak znaczny przyrost liczby żłobków w województwie nie wpłynął 
istotnie na zmniejszenie liczby dzieci, którym nie przyznano miejsca w żłobku (z powodu braku 
miejsc) – w 2012 r. było to 1 112 dzieci, zaś w 2013 r. – 1 094 dzieci. Tempo wzrostu popytu na usługi 
opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat jest znacznie szybsze od przyrostu placówek, które takie usługi 
świadczą, a przede wszystkim od liczby miejsc w tych placówkach. Jedną z przyczyn takiej sytuacji 
może być fakt, iż nowopowstałe żłobki to placówki małe, mogące przyjąć znacznie mniejszą liczbę 
dzieci niż, obiekty dotychczas istniejące – średnia wielkość nowopowstałego żłobka to 28 miejsc, 
zaś przeciętna wielkość dotychczas istniejących to 51 miejsc. 

nieco lepiej wygląda sytuacja w obszarze opieki i edukacji przedszkolnej. Liczba publicznych i nie-
publicznych przedszkoli wraz z liczbą oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, punktów 
przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenie województwa 
wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych osiągnęła poziom we wrześniu 2013 
roku – 641 placówek (573 w roku 2012), zaś liczba miejsc jaką dysponowały ww. placówki przekro-
czyła 54 tys. (w 2012 roku – 46 tys.). Przeciętnej wielkości placówka przedszkolna oferowała w 2013 
roku 84 miejsca (w 2012 – 80 miejsc).

można przypuszczać, że wzrost liczby przedszkoli i oferowanych w nich miejsc, przyczynił się znacz-
nie do spadku liczby dzieci, którym nie przyznano miejsca w przedszkolu (z powodu braku miejsc) 
z 304 w roku 2012 do 254 w roku 2013.

Ważnym elementem infrastruktury społecznej są świetlice i kluby dla dzieci i młodzieży. Zaliczane 
są do nich placówki kulturalne (zgodnie z definicją GUS, sprawozdanie K-07) posiadające z reguły 
jedno pomieszczenie, niezbędny sprzęt i obejmujące swym zasięgiem działania małych grup śro-
dowiskowych, a działalność prowadzona jest zasadniczo przez działaczy społecznych przy pomocy 
kierownika świetlicy. W tej definicji mieszczą się placówki wsparcia dziennego. 
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OCEna ZaSOBÓW POmOCY SPOŁECZnEJ Za ROK 2013

Liczba ww. placówek zlokalizowanych na terenie województwa wynosiła w 2013 roku 847 obiek-
tów, z czego 325 stanowiły placówki przyszkolne oraz 522 placówki pozaszkolne.

W zachodniopomorskie w 2013 roku istniały również 223 placówki (świetlice i kluby) uznawane jako 
Kluby Seniora, zajmujące się rozwojem życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i rekreacyj-
nego osób starszych.

Kolejnym typem podmiotów infrastruktury społecznej są hospicja, w których sprawuje się wszech-
stronną opiekę zdrowotną, psychologiczną i społeczną nad pacjentami znajdującymi się w stanie 
terminalnym. na terenie województwa zidentyfikowano w 2013 roku 4 tego typu obiekty.

W woj. zachodniopomorskim nie istnieją oraz nie przewiduje się w najbliższym czasie tworzenia 
ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy.
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Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

DANE O KORZYSTAJąCYCH Z POMOCY I WSPARCIA3. 
analiza nadesłanych danych, dotyczących osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, umożliwia 
przedstawienie rozkładu przestrzennego, w podziale na powiaty, a także opracowanie prognozy w tym 
zakresie na rok następny, dla całego województwa zachodniopomorskiego.

Liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia w roku oceny wynosiła 149 703, co przekłada 
się na 229 590 osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w województwie zachodnio-
pomorskim. Prawie 45% beneficjentów (66 744 osób) pomocy społecznej to osoby długotrwale 
korzystające z pomocy społecznej (osoby które w ciągu ostatnich trzech lat korzystały przynajmniej 
18 miesięcy z pomocy i wsparcia). 

Kategoria „pomoc i wsparcie” została stworzona przede wszystkim dla powiatowych centrów po-
mocy rodzinie (PCPR-ów), aby mogły wykazać swoją pracę w zakresie pomocy.

W roku oceny liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej wynosiło 
103 032 osób, w tym 52 384 długotrwale korzystających (51% ogółu osób korzystających). Licz-
ba rodzin, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej wynosiła 69 111, co przekłada na 
175 935 osób w tych rodzinach.

Porównując dane z rokiem poprzednim można zaobserwować lekki wzrost liczby beneficjentów - 
na poziomie całego województwa wyniósł on 2%.

Wskaźnik deprywacji lokalnej, liczony jako liczba korzystających z pomocy społecznej (beneficjen-
tów) na 1000 mieszkańców, jest w województwie zachodniopomorskim przestrzennie zróżnicowa-
ny, a jego przeciętna wartość oscyluje wokół liczby 104 beneficjentów pomocy na 1000 mieszkań-
ców. W większości powiatów w województwie (w 13 na 21 powiatów), wskaźnik deprywacji lokalnej 
w 2013 roku był wyższy niż średnia dla województwa. największą wartość wskaźnika odnotowano 
w powiecie świdwińskim – 209, najmniejszą w powiecie grodzkim Szczecin – 49.

Wykres nr 2. Liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców, 
według powiatów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

9 | S t r o n a  
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OCEna ZaSOBÓW POmOCY SPOŁECZnEJ Za ROK 2013

na poniższej mapie zostały przedstawione wartości wskaźnika deprywacji lokalnej dla gmin. naj-
wyższa wartość tego wskaźnika jest w gminie wiejskiej Kozielice - 725 osób na 1000 mieszkańców. 
Stąd nasuwa się wniosek o dokładnie zbadanie tej gminy oraz potrzebę natychmiastowej interwen-
cji administracyjnej. natomiast najniższa wartość została zanotowana w gminie miejsko-wiejskiej 
Gryfino - 47 osób na 1000 mieszkańców oraz gminie wiejskiej Dobra Szczecińska - 48 osób.

Mapa nr 1. Liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców, 
według gmin

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS
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Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Do świadczeń pieniężnych zalicza się następujące formy pomocy:
zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,- 
zasiłki stałe,- 
zasiłki okresowe,- 
zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym docho-- 
du i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu 
w nFZ,
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,- 
inne zasiłki celowe,- 
specjalne zasiłki celowe,- 
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłku lub pożyczki,- 
pomoc pieniężna na usamodzielnienie,- 
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,- 
świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskie-- 
go dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

W roku oceny, świadczenia pieniężne zostały przyznane 68 001 osobom, co stanowiło 66% ogółu 
osób, którym przyznano świadczenia. W odniesieniu do ogółu rodzin korzystających z pomocy spo-
łecznej 90% rodzin (62 365 rodziny) otrzymało świadczenia pieniężne. Pośrednio, beneficjentami 
świadczeń pieniężnych byli członkowie tych rodzin, tj. w sumie – 157 851 osób. Porównując warto-
ści wskaźnika do poprzedniego roku można zaobserwować lekki wzrost.

Wskaźnik pomocy pieniężnej (odsetek beneficjentów otrzymujących świadczenie pieniężne do 
ogółu beneficjentów pomocy) dla województwa zachodniopomorskiego wynosił 61%. najniższą 
wartość wskaźnika wykazała gmina Krzęcin – 36%,  najwyższą gminy Sławno i Cedynia – po 100%. 
Wartość wskaźnika w miastach na prawach powiatu wynosiła 70%. Spośród powiatów i miast na 
prawach powiatu, najczęściej świadczenie pieniężne przyznawano w Szczecinie – 7 na 10 świad-
czeń ogółem, najrzadziej w powiecie drawskim – 5 na 10 świadczeń ogółem.

Wykres nr 3. Odsetek osób, którym przyznano świadczenia pieniężne w liczbie osób, którym przy-
znano świadczenia ogółem w podziale na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS
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OCEna ZaSOBÓW POmOCY SPOŁECZnEJ Za ROK 2013

Do świadczeń niepieniężnych zalicza się następujące formy pomocy:
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicz-- 
nymi,
schronienie,- 
posiłek,- 
ubranie,- 
inna pomoc rzeczowa,- 
usługi opiekuńcze,- 
specjalistyczne usługi opiekuńcze,- 
zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego,- 
sprawienie pogrzebu,- 
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w naturze,- 
uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (w ramach pomocy na usamodzielnie-- 
nie),
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (w ramach pomocy na usamodzielnienie).- 

W roku oceny, świadczenia niepieniężne przyznano 52 650 osobom, co stanowiło 51% ogółu osób, 
którym przyznano jakąkolwiek formę świadczenia. Liczba rodzin, które skorzystały z tej formy, wy-
nosiła 33 205 (48% ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej), a łączna liczba członków tych 
rodzin to 105 977.

Odsetek osób, którym przyznano świadczenia niepieniężne w liczbie osób, którym przyznano 
świadczenia ogółem na poziomie gmin wynosi 50%, gdzie najniższą wartość odnotowano w gmi-
nie Suchań – 23%, a najwyższą w gminie wiejskiej Wałcz – 100%. Wśród miast na prawach powiatu 
odsetek ten wyniósł średnio 40%.

Wykres nr 4. Odsetek osób, którym przyznano świadczenia niepieniężne w liczbie osób, którym 
przyznano świadczenia ogółem w podziale na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS
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Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Osoby i rodziny, z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy.

W roku oceny, tj. 2013, w województwie zachodniopomorskim w 73 533 rodzinach przeprowadzo-
ny został wywiad środowiskowy. Łączna liczba osób, które objęły wywiady środowiskowe, wyniosła 
188 514. najwyższy odsetek osób, z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy odnotowano 
w powiecie szczecineckim – 379 osób na każdy 1000 mieszkańców, a najniższy w mieście Szczecin 
– 49 osób na każdy 1000 mieszkańców.

Wykres nr 5. Liczba osób w rodzinach, z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy na każde 
1000 mieszkańców w podziale na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Powody udzielania pomocy i wsparcia

W latach 2012-2014 w województwie zachodniopomorskim najczęstszymi powodami udzielenia 
pomocy i wsparcia było ubóstwo oraz bezrobocie. W 2013 roku 59% rodzin (103 233 osób) ko-
rzystających z pomocy żyło w biedzie. najczęściej ubóstwo wskazywano jako powód korzystania 
z pomocy wśród beneficjentów zamieszkujących powiat wałecki (79%), najrzadziej zaś w powiecie 
kamieńskim - 33%. 
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OCEna ZaSOBÓW POmOCY SPOŁECZnEJ Za ROK 2013

Wykres nr 6. Odsetek osób w rodzinach, którym przyznano świadczenia z powodu ubóstwa w licz-
bie osób w rodzinach, którym przyznano świadczenia ogółem w podziale na powiaty [%].

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Problem bezrobocia dotyczył 56% rodzin (112 182 osoby), którym przyznano pomoc. Udział rodzin 
korzystających z pomocy z powodu bezrobocia nieznacznie, aczkolwiek systematycznie wzrasta – 
średni o ok. 2 p.p. (punkty procentowe) rocznie. W zależności od powiatu wskaźnik ten w 2013 roku 
wahał się od 39% w powiecie grodzkim Świnoujście do 72% w powiecie łobeskim. na poniższym 
wykresie zestawiono ww. wskaźnik ze stopą bezrobocia w powiatach. analiza graficzna wyników 
nie wskazuje na istnienie zależności pomiędzy odsetkiem rodzin korzystających z pomocy z po-
wodu bezrobocia w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy a stopą bezrobocia. Jest to za-
tem jeden z wielu argumentów podważających tezę, iż tworzenie nowych miejsc pracy spowoduje 
zmniejszenie się liczby beneficjentów pomocy. można przypuszczać, iż znaczna część beneficjen-
tów pomocy nie zdoła podjęć pracy ad hoc, gdyż w dużej mierze to klienci długotrwale korzystający 
z pomocy, wymagający uprzednio aktywizacji społecznej. 
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Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Wykres nr 7. Bezrobocie wśród beneficjentów pomocy społecznej oraz bezrobocie ogółem wg po-
wiatów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Znaczący odsetek beneficjentów korzystających z pomocy społecznej to osoby niepełnosprawne 
oraz długotrwale, bądź ciężko chorujące. Problem niepełnosprawności dotyczy ponad 34% rodzin 
korzystających z pomocy, zaś długotrwała, bądź ciężka choroba jest powodem przyznania pomocy 
w prawie 33% rodzinach objętych wsparciem.

Częstym powodem przyznania świadczenia była także bezradność w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z tego powodu pomoc otrzymało 12 714 
rodzin (46 382 osób) – prawie co piąta rodzina korzystająca z pomocy!

najrzadziej pomoc przyznawano z tytułu:
sieroctwa – 115 liczba rodzin (290 osób w rodzinach),- 
narkomanii – 256 liczba rodzin (426 osób w rodzinach),- 
zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych i ekologicznych,- 

usługi pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę hi-
gieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów 
z otoczeniem1.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygo-
towaniem zawodowym.

1  ministerstwo pracy i polityki społecznej
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OCEna ZaSOBÓW POmOCY SPOŁECZnEJ Za ROK 2013

W ramach realizacji usług opiekuńczych, gminy w województwie zachodniopomorskim poniosły 
wydatki na poziomie 22 967 907 zł. Pomoc została udzielona 4 936 osobom. Ze względu na wielo-
krotne korzystanie z tej formy pomocy przez poszczególne osoby, łączna liczba udzielonych świad-
czeń była na poziomie 1 462 650. 

Wśród ogółu beneficjentów korzystających z usług opiekuńczych, 293 osoby korzystały ze specja-
listycznych usług opiekuńczych – w sumie zrealizowano ich – 32 525 na łączną kwotę 657 216 zł. 
Przeciętny koszt jednostkowy usługi opiekuńczej oscylował na poziomie 16 zł, zaś specjalistycznej 
usługi opiekuńczej – 20 zł.

Do pozostałych usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej zalicza się, między inny-
mi, poradnictwo specjalistyczne, pracę socjalną, interwencję kryzysową, kontrakt socjalny, specjali-
styczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z zebranych danych wynika, że największa liczba osób skorzystała z usług w zakresie pracy socjal-
nej. Pomoc została udzielona 45 466 rodzinom.

W roku oceny wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego świadczono 10 409 rodzinom. 
Przewiduje się, że w następnym roku z w/w usług skorzysta mniej rodzin niż w roku oceny – spadek 
liczby korzystających o ok. 200 rodzin.

W roku 2013 podpisano kontrakt socjalny z 5 635 osobami, w tym 447 osoby podpisały kontrakt 
w Klubie integracji Społecznej. Ogólna liczba osób z podpisanym kontraktem wynosiło 8 301.

Specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznym udzielono 569 osobom. Koszt zreali-
zowanych usług wynosił 3 711 288 zł.

Forma pomocy w postaci interwencji kryzysowej świadczona była w 1 593 rodzinach.

Ponadto, z analizy danych zebranych w sprawozdaniach OZPS, wynika, że usługi pomocy społecz-
nej w roku 2014 pozostają na tym samym poziomie lub ulegną powiększeniu, m.in., z powodu  sta-
rzenia się społeczeństwa.
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GMINA – ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR3.1. 
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

W skład świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wchodzi kilka rodzajów zasiłków, m.in. zasiłek 
stały, zasiłek okresowy oraz zasiłek celowy.

Zasiłek stały przysługuje2:
pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub cał-- 
kowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej;
pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub cał-- 
kowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są 
niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym - 
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może 
być wyższa niż 529 zł  miesięcznie;
w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzi-- 
nie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego 
lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

W roku oceny zasiłek stały został przyznany 12 377 mieszkańcom województwa. W sumie przyzna-
no 119 517 świadczeń na łączną kwotę 50 164 056 zł. Średnio, jedno świadczenie wyniosło 420 zł, 
zaś średnia wartość zasiłku przyznanego jednemu beneficjentowi (w 2013 r.) wyniosła 4 167 zł. 

Średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej w gminach i miastach na 
prawach powiatu w województwie zachodniopomorskim w roku oceny wynosiła 456 zł. Kwota 
ta z roku na rok wzrasta. Zasiłek stały był przyznawany średnio 10 raz w ciągu roku.

Średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w gminach i miastach na prawach powiatu 
w województwie zachodniopomorskim w roku oceny wynosiła 284 zł. Kwota ta z roku na rok wzra-
sta. Zasiłek ten był przyznany przeciętnie 9 razy w ciągu roku.

2  ministerstwo pracy i polityki społecznej
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Wykres nr 8. Średnia kwota jednego zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej w podziale 
na powiaty [zł].

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Wykres nr 9. Średnia kwota jednego zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w podziale na powiaty [zł].

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnospraw-
ność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego3:

osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby - 
samotnie gospodarującej;
rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.- 

3  ministerstwo pracy i polityki społecznej
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Zasiłek okresowy ustala się:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium do-- 
chodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie 
może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a docho-- 
dem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;- 
kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.- 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek 
okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji 
przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została 
zatrudniona.  W tej sytuacji zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu nie częściej niż 
raz na 2 lata.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie 
okoliczności sprawy.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo ro-
dzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub 
całości kwoty zasiłku.

W roku oceny, zasiłek okresowy przyznano 34 922 osobom. Średnio, jedno świadczenie wyniosło 
314 zł. Liczba zasiłków okresowych, wypłaconych w roku 2013 w całym województwie, osiągnęła 
poziom 194 526 świadczeń, a ich łączna wartość wyniosła 61 012 799 zł. Ponadto, zasiłek ten był 
przyznawany średnio 6 raz w ciągu roku.

Wykres nr 10. Średnia kwota jednego zasiłku okresowego w podziale na powiaty [zł].

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS
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W roku oceny, średnia wysokości zasiłku okresowego w zależności od powodu wynosiła:
z tytułu bezrobocia – 331 zł, przy częstotliwości 5 razy w ciągu roku,- 
z powodu długotrwałej choroby – 247 zł, przy częstotliwości 4 razy w ciągu roku,- 
z powodu niepełnosprawności – 189 zł, przy częstotliwości 5 razy w ciągu roku,- 
z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpiecze-- 
nia społecznego – 301 zł, przy częstotliwości 2 razy w ciągu roku.

Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej po-
trzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków  
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i na-
praw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu4.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania 
świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydat-
ków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. 
Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w któ-
rym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia 
losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 
zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski ży-
wiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może 
nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie 
o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega 
zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzi-
nie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub 
całości kwoty zasiłku.

4  ibidem 
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Zasiłek celowy w 2013 roku otrzymały 52 955 osoby. Łączna wartość zasiłków tego rodzaju wyniosła 
na poziomie województwa 39 543 491 zł. Średnia wartość zasiłku celowego na jedną osobę to 747 zł.

W roku oceny na zasiłek celowy przyznany w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” w województwie zachodniopomorskim wydano 19 999 198 zł. Średnio na 
jedno świadczenia wydano 122 zł.

W ogólnej liczbie decyzji o przyznaniu (bądź odmowie) zasiłku/usługi, 3% stanowiły odmowy. 
Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego oscylował na poziomie 26%, 
a z powodu braku środków 21%.

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej 

W skład świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej wchodzi kilka rodzajów świadczeń, m.in. 
posiłek, schronienie, ubrania, sprawienie pogrzebu oraz odpłatność gminy za pobyt w domu po-
mocy społecznej.

Świadczenie w formie posiłku, w roku oceny, otrzymywało 41 750 osób, w tym 34 858 dzieci. Łączna 
liczba świadczeń osiągnęła poziom 5 517 261 posiłków, a łączny ich koszt wyniósł 27 896 037 zł. 
Średnia wartość jednego posiłku wyniosła ok. 5 zł. Prognozuje się w 2014 r. – spadek liczby osób 
korzystających z tej formy wsparcia.

Schronienie udzielone zostało 795 osobom. Łącznie udzielono 95 414 świadczeń schronienia, któ-
rych koszt wyniósł 1 756 664 zł. Jednostkowy koszt świadczenia schronienia w 2013 roku oscylował 
na poziomie 19 zł, zaś zsumowana, średnia wartość udzielenia schronienia (na ogół sezonowego) 
jednej osobie potrzebującej, to kwota 2 209 zł.

Pomoc w postaci ubrań otrzymało w 2013 roku 521 osób. Łączny koszt 1 474 świadczeń wyniósł 
61 716 zł. Jednostkowy koszt świadczenia „ubranie” kształtował się na poziomie ok. 41 zł, a w prze-
liczeniu na osobę 118 zł.

Świadczenie w postaci sprawienia pogrzebu, w skali całego województwa, przyznano 263 osobom. 
Łączny koszt świadczeń wyniósł 538 741 zł. Jednostkowy koszt usługi kształtował się na poziomie 
2 048 zł. Prognozy na rok 2014 wskazują na wzrost liczby świadczeń.

Decyzja o udzieleniu świadczenia w formie pobytu w domu pomocy społecznej przyznana została 
2 296 osobom, w sumie 23 010 świadczeń. Łączny koszt świadczeń na poziomie całego wojewódz-
twa wyniósł 45 914 456 zł. W roku 2014 przewidziane jest zwiększenie ogólnej kwoty świadczeń  
o ok. 3 mln zł, przy wzroście liczby pensjonariuszy o ok. 50 osób.

Indywidualne programy pomocy w gminach i miastach na prawach powiaty obejmują:
program wychodzenia z bezdomności,- 
program zatrudnienia socjalnego.- 

indywidualny program zatrudnienia socjalnego realizowany był poprzez zawarcie indywidualnych 
umów z osobami skierowanymi do zajęć w centrum integracji społecznej. Liczba osób z zawartymi 
indywidualnymi programami zatrudnienia socjalnego wyniosła 305 osób. W roku oceny, 95 osób 
objętych było indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Ponadto, w roku oceny asystenci rodziny sporządzili plan pracy z 2 839 rodzinami.
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POWIAT – ZADANIA PCPR ORAZ MOPR3.2. 
W podrozdziale tym przedstawiono analizę danych związanych z zadaniami realizowanymi przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie w województwie za-
chodniopomorskim:
- indywidualne programy pomocy;
- Wspieranie rodziny i piecza zastępcza;
- Usamodzielnienie;
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Indywidualne programy pomocy

W roku oceny, w ramach indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego w centrum integra-
cji społecznej zawarto 20 umów. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosu-
jących przemoc w rodzinie skierowany został do 213 osób. najmniej osób skorzystało z indywi-
dualnego programu integracji cudzoziemców – 5 osób. Ponadto, wartość wskaźnika pomocy dla  
1 rodziny w roku oceny wynosiła 3 475 zł.

Wspierania rodziny i piecza zastępcza

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011  
nr 149 poz. 887) na nowo ukształtowała system pieczy zastępczej w Polsce. Sprawozdania przesyła-
ne przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zawierają informacje dot. liczby rodzin zastępczych, 
w tym spokrewnionych z dzieckiem, zawodowych i niezawodowych oraz dane dot. usamodzielnia 
dzieci opuszczających pieczę zastępczą.

Według danych zebranych ze sprawozdań OZPS w 2013 roku w województwie zachodniopomor-
skim funkcjonowały 2 723 rodziny zastępcze ogółem, w tym 716 rodzin zastępczych niezawodo-
wych oraz 119 zawodowych. Szacuje się, że w roku 2014 ich ogólna liczba wzrośnie o 39 rodzin. 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2013 roku wynosiła 4 194 dzieci. Podobnie 
jak w latach poprzednich, najwięcej dzieci znajduje się w rodzinach zastępczych spokrewnionych 
z dzieckiem. Prognozuje się, że w 2014 roku w rodzinach zastępczych przybędzie 31 dzieci.

Liczba świadczeń udzielonych wszystkim rodzinom zastępczym w roku oceny wynosiła 48 510 
świadczeń. Koszt ogółem ww. świadczeń wynosił 36 643 427 zł. Średni koszt jednego świadczenie 
w roku 2013 wynosił 755 zł.

W roku oceny było 17 rodzin zastępczych specjalistycznych, w których było umieszczonych 46 dzie-
ci. Łącznie udzielono im 630 świadczeń, których średni koszt (jednego świadczenia) wynosił 827 zł. 
Funkcję pogotowia rodzinnego pełniło 39 rodzin, a liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach 
wynosiła 341. Łącznie na ww. cel wydano 2 671 świadczeń, a średni koszt jednego świadczenia 
wyniósł 862 zł.
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Wykres nr 11. Liczba rodzin oraz dzieci ogółem w rodziny pieczy zastępczy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Kolejna formą pieczy zastępczej typu rodzinnego są rodzinne domy dziecka. Według danych prze-
słanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w placówkach tego typu przebywało ogółem 
225 dzieci (w 30 rodzinnych domach dziecka). Przewiduje się, że w 2014 roku liczba rodzinnych do-
mów dziecka wzrośnie o 2, a tym samym liczba dzieci w n ich przebywających wzrośnie o ok. 21.

Plan pomocy dziecku, jest sporządzany przez koordynatora pieczy zastępczej lub organizatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub 
prowadzącym rodzinny dom dziecka. W roku oceny plan pomocy dotyczył 2 922 dzieci.

W 2013 roku sporządzono 7 040 ocen dotyczących sytuacji dziecka w rodzinach zastępczych oraz 
rodzinnych domach dziecka. Łącznie oceną objęto sytuację 4 299 dzieci. Ponadto, sporządzono 
2 319 ocen, które dotyczyły rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka.

W roku oceny wydano 302 opinie w zakresie kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin-
ne domy dziecka. Liczba ta w 2014 roku powinna powiększyć się o 39 opinii.

usamodzielnienie

W roku oceny 1 037 osób objętych było indywidualnym programem usamodzielnienia. Ponadto, 
dokonano 388 korekt do indywidualnych programów usamodzielnienia, zatwierdzonych przez kie-
rownika JOPS (jednostka organizacyjna pomocy społecznej)5. 

Usamodzielnienie dotyczy osób pełnoletnich, które:  opuszczają rodziny zastępcze, opuszczają pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze, opuszczają instytucje o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej. Ponadto, młodzież ta uprawniona jest do otrzymania świadczenia pieniężne-
go w formie:

– pomocy pieniężnej na usamodzielnienie;
– pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki;
– pomocy pieniężnej na zagospodarowanie.

W 2013 roku, liczba osób, usamodzielnionych na wszystkich poziomach wynosiła 1 633 osób, w tym 
1 003 osoby opuszczające rodziny zastępcze. W 2013 przyznano łącznie 11 575 świadczeń, na kwotą 
7 385 279 zł. Średni koszt jednego świadczenia dla osoby usamodzielnianej wynosił 630 zł.

5  na podstawa § 8 ust.3 rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania 
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowywanie. 23 | S t r o n a  
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Wykres nr 12. Liczba osób usamodzielnionych w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

W roku oceny w skali całego województwa pomoc pieniężna na usamodzielnienie dotyczyła 
257 osób i była tożsama z liczbą świadczeń. Wartość wypłaconych świadczeń opiewała na kwotę 
1 792 488 zł, co dawało średni koszt jednego świadczenia na poziomie 6 975 zł.

Wykres nr 13. Pomoc pieniężna (kwota świadczeń) na usamodzielnienia w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ogółem dotyczyła 1 353 osób. Łączny koszt 11 041 
świadczeń wyniósł  5 452 426 zł, a średnio koszt jednego świadczenia wynosił 493 zł.

Wykres nr 14. Pomoc pieniężna (kwota świadczeń) na kontynuowanie nauki dla usamodzielnia-
nych w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS
24 | S t r o n a  

 

- pomocy pieniężnej na zagospodarowanie. 

W 2013 roku, liczba osób, usamodzielnionych na wszystkich poziomach wynosiła 1 633 osób, w tym 
1 003 osoby opuszczające rodziny zastępcze. W 2013 przyznano łącznie 11 575 świadczeń, na kwotą 
7 385 279 zł. Średni koszt jednego świadczenia dla osoby usamodzielnianej wynosił 630 zł. 

Wykres nr 12. Liczba osób usamodzielnionych w 2013r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

W roku oceny w skali całego województwa pomoc pieniężna na usamodzielnienie dotyczyła 257 osób 
i była tożsama z liczbą świadczeń. Wartość wypłaconych świadczeń opiewała na kwotę 1 792 488 zł, 
co dawało średni koszt jednego świadczenia na poziomie 6 975 zł. 

Wykres nr 13. Pomoc pieniężna (kwota świadczeń) na usamodzielnienia w 2013r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ogółem dotyczyła 1 353 osób. Łączny koszt 11 041 
świadczeń wyniósł  5 452 426 zł, a średnio koszt jednego świadczenia wynosił 493 zł. 

Wykres nr 14. Pomoc pieniężna (kwota świadczeń) na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych 
w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

62% 26% 

12% 
pełnoletnie osoby opuszczające rodziny
zastępcze

pełnoletnie osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o
których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej

52% 36% 

12% 
pełnoletnie osoby opuszczające rodziny zastępcze

pełnoletnie osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o
których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej

66% 
27% 

7% 
pełnoletnie osoby opuszczające rodziny
zastępcze

pełnoletnie osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o
których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej

24 | S t r o n a  
 

- pomocy pieniężnej na zagospodarowanie. 

W 2013 roku, liczba osób, usamodzielnionych na wszystkich poziomach wynosiła 1 633 osób, w tym 
1 003 osoby opuszczające rodziny zastępcze. W 2013 przyznano łącznie 11 575 świadczeń, na kwotą 
7 385 279 zł. Średni koszt jednego świadczenia dla osoby usamodzielnianej wynosił 630 zł. 

Wykres nr 12. Liczba osób usamodzielnionych w 2013r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

W roku oceny w skali całego województwa pomoc pieniężna na usamodzielnienie dotyczyła 257 osób 
i była tożsama z liczbą świadczeń. Wartość wypłaconych świadczeń opiewała na kwotę 1 792 488 zł, 
co dawało średni koszt jednego świadczenia na poziomie 6 975 zł. 

Wykres nr 13. Pomoc pieniężna (kwota świadczeń) na usamodzielnienia w 2013r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ogółem dotyczyła 1 353 osób. Łączny koszt 11 041 
świadczeń wyniósł  5 452 426 zł, a średnio koszt jednego świadczenia wynosił 493 zł. 

Wykres nr 14. Pomoc pieniężna (kwota świadczeń) na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych 
w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

62% 26% 

12% 
pełnoletnie osoby opuszczające rodziny
zastępcze

pełnoletnie osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o
których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej

52% 36% 

12% 
pełnoletnie osoby opuszczające rodziny zastępcze

pełnoletnie osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o
których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej

66% 
27% 

7% 
pełnoletnie osoby opuszczające rodziny
zastępcze

pełnoletnie osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o
których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej

24 | S t r o n a  
 

- pomocy pieniężnej na zagospodarowanie. 

W 2013 roku, liczba osób, usamodzielnionych na wszystkich poziomach wynosiła 1 633 osób, w tym 
1 003 osoby opuszczające rodziny zastępcze. W 2013 przyznano łącznie 11 575 świadczeń, na kwotą 
7 385 279 zł. Średni koszt jednego świadczenia dla osoby usamodzielnianej wynosił 630 zł. 

Wykres nr 12. Liczba osób usamodzielnionych w 2013r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

W roku oceny w skali całego województwa pomoc pieniężna na usamodzielnienie dotyczyła 257 osób 
i była tożsama z liczbą świadczeń. Wartość wypłaconych świadczeń opiewała na kwotę 1 792 488 zł, 
co dawało średni koszt jednego świadczenia na poziomie 6 975 zł. 

Wykres nr 13. Pomoc pieniężna (kwota świadczeń) na usamodzielnienia w 2013r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ogółem dotyczyła 1 353 osób. Łączny koszt 11 041 
świadczeń wyniósł  5 452 426 zł, a średnio koszt jednego świadczenia wynosił 493 zł. 

Wykres nr 14. Pomoc pieniężna (kwota świadczeń) na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych 
w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

62% 26% 

12% 
pełnoletnie osoby opuszczające rodziny
zastępcze

pełnoletnie osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o
których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej

52% 36% 

12% 
pełnoletnie osoby opuszczające rodziny zastępcze

pełnoletnie osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o
których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej

66% 
27% 

7% 
pełnoletnie osoby opuszczające rodziny
zastępcze

pełnoletnie osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o
których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej



23

Powiat – zadania PCPR oraz mOPR

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie ogółem dotyczyła 241 osób. na ten cel wydano 260 
świadczeń, gdzie łączny ich koszt wyniósł 682 382 zł, a średni koszt jednego świadczenia wynosił 
2 625 zł.

Wykres nr 15. Pomoc pieniężna (kwota świadczeń) na zagospodarowanie dla usamodzielnianych 
w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych są realizowane zadania 
pomocowe, takie jak:

pomoc na tworzenie i działalność warsztatów terapii zajęciowej;- 
pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;- 
turnusy rehabilitacyjne;- 
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny;- 
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki;- 
pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych;- 
pomoc przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;- 
Pomoc w dostosowaniu stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.- 

Formy pomocy dla tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) są 
określone w rozporządzeniu ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.25 marca 2004 r. w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.2004 r. nr 63, poz. 587).

W roku oceny 27 WTZ-ów, uzyskało pomoc. Liczba uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ-y 
wynosiła 1 068 osób. Wartość dofinansowania działalności WTZ-ów wynosiła 16 607 828 zł. W roku 
2014 przewiduje się powiększenie liczby WTZ-ów.

W województwie zachodniopomorskim w roku oceny wartość dofinansowania pomocy na likwi-
dację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosiła 2 056 887 zł. 
Kwota ta została przydzielona 599 osobom.

Liczba osób w roku oceny, które otrzymały pomoc w postaci dofinansowania do turnusów rehabi-
litacyjnych wynosiła 2 248, a wartość dofinansowania była na poziomie 1 827 758 zł. Szacuje się, iż 
liczba ta powiększy się w roku 2014.
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- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystki; 
- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych; 
- pomoc przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 
- Pomoc w dostosowaniu stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Formy pomocy dla tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) są 
określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.25 marca 2004 r. w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.2004 r. Nr 63, poz. 587). 

W roku oceny 27 WTZ-ów, uzyskało pomoc. Liczba uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ-y 
wynosiła 1 068 osób. Wartość dofinansowania działalności WTZ-ów wynosiła 16 607 828 zł. W roku 
2014 przewiduje się powiększenie liczby WTZ-ów. 

W województwie zachodniopomorskim w roku oceny wartość dofinansowania pomocy na likwidację 
barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosiła 2 056 887 zł. Kwota 
ta została przydzielona 599 osobom. 

Liczba osób w roku oceny, które otrzymały pomoc w postaci dofinansowania do turnusów 
rehabilitacyjnych wynosiła 2 248, a wartość dofinansowania była na poziomie 1 827 758 zł. Szacuje 
się, iż liczba ta powiększy się w roku 2014. 

49% 

33% 

18% 

pełnoletnie osoby opuszczające rodziny
zastępcze

pełnoletnie osoby opuszczające placówki 
opiekuńczo – wychowawcze 

pełnoletnie osoby opuszczające instytucje o
których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej



24

OCEna ZaSOBÓW POmOCY SPOŁECZnEJ Za ROK 2013

Pomoc w postaci dofinansowania na zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomoc-
niczych i sprzętu rehabilitacyjnego otrzymały 6 953 osoby, a wartość dofinansowania wynosiła 
4 528 371 zł.

W województwie zachodniopomorskim w roku 2013, dofinansowano 227 imprez (sportowych, kul-
turalnych). Liczba osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w tych imprezach wynosiła 15 955, 
a wartość dofinansowania wynosiła 548 033 zł.

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 20 osób niepełnosprawnych,  
a wartość udzielonych pożyczek wynosiła 734 072 zł.

Wartości zwrotu kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w całym województwie wy-
nosiła 141 721 zł. Ponadto, wartość zwrotów na dostosowanie tworzonych stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych wynosiła 1 449 887 zł.
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4.   INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEń
Ośrodki Pomocy Społecznej realizują zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.

Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie o świadczeniach ro-
dzinnych i są to: 

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, –
świadczenia opiekuńcze: –

zasiłek pielęgnacyjny, –
świadczenie pielęgnacyjne, –

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. –

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: –
rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; –
opiekunowi faktycznemu dziecka; –
osobie uczącej się. –

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
18 roku życia lub –
nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo –
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orze- –
czeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W województwie zachodniopomorskim, w roku 2013, 77 862 rodziny otrzymały zasiłek rodzinny na 
łączną wartość 179 384 637 zł.

Świadczenia opiekuńcze.

Od 1 lipca 2013 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 620 zł. Świadczenie pielęgnacyjne 
przysługuje niezależnie od dochodów rodziny6.

Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne spełniające nowe, obowiązujące od 1 stycznia 
2013 r. warunki ustawowe, w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. mają również prawo do przy-
znawanego z urzędu dodatku w wysokości 200 zł miesięcznie na podstawie rządowego programu 
wspierania osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

Łączna wysokość wsparcia dla osób otrzymujących obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 
więc 820 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, przysługuje:

matce albo ojcu,1) 
opiekunowi faktycznemu dziecka,2) 
osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 3) 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

6  ibidem
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innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 4) 
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stop-
niu  niepełnosprawności.

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowa-
nia opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograni-
czoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orze-
czeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wyma-
gającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku, gdy spełnione są łącznie nastę-
pujące warunki:

rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są mało-- 
letni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się - 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stop-- 
niu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wy-
magającej opieki powstała:

nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub- 
w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku - 
życia.

W województwie zachodniopomorskim 14 553 osób otrzymało świadczenia pielęgnacyjne, a koszt 
realizacji tych świadczeń wynosił 50 328 474 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z ko-
nieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
niepełnosprawnemu dziecku;- 
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem - 
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
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;
osobie, która ukończyła 75 lat.- 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

na zasiłki pielęgnacyjne w województwie, wydano w roku 2013 r. kwotę 92 943 124 zł, w tym:
dla niepełnosprawnego dziecka 20 796 611 zł;- 
dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełno-- 
sprawności 44 742 968 zł;
dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu nie-- 
pełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 21 roku życia 24 236 953 zł;
dla osoby, które ukończyła 75 lat 3 166 592 zł.- 
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Wykres nr 16. Zasiłki pielęgnacyjne (kwota świadczeń) w roku 2013.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 

Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;- 
opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku - 
życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż 
jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką me-
dyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży7.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 
1000 zł. Łączny koszt świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka w roku oceny wynosił 5 780 000 zł 
i dotyczył 5 770 świadczeń.

Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje mat-
ce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Powyższe zmiany wynikają  
z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (poz. 1255).

W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej,  
tj. przed 1 stycznia 2013 r., jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się 
na podstawie przepisów dotychczasowych tj. bez kryterium dochodowego. Również w przypadku 
dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -  jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, 
jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione przed dniem wejścia w życie ustawy 
zmieniającej.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wynosi 1 000 zł na jedno dziecko. W wo-
jewództwie zachodniopomorskim w roku 2013 r. łączny koszt wypłaconych zapomóg wyniósł 
11 653 000 zł.

7  ibidem
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Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Liczba rodzin, którym udzielano świadczenia z funduszu alimentacyjnego w roku oceny to 14 107, 
a łączny koszt świadczeń z tej puli wyniósł 88 282 870 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych,- 
członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa - 
do lokalu mieszkalnego,
osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właści-- 
cielom lokali mieszkalnych,
innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym - 
wydatki związane z jego zajmowaniem,
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący - 
im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych powyżej.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa powyżej, jeżeli średni miesięczny do-
chód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% kwoty najniższej 
emerytury (obowiązującej w dniu złożenia wniosku) – w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej 
kwoty – w gospodarstwie wieloosobowym.

Z przedstawionych w ocenie zasobów pomocy społecznej danych wynika, iż liczba osób korzysta-
jących z pomocy i świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego wynosiła w roku 2013 – 42 185,  
a łączny koszt świadczeń wynosił 57 068 136 zł.

Średnia roczna wartość świadczenia z tytułu dodatku mieszkaniowego na gospodarstwo domowe 
w województwie zachodniopomorskim wyniosła 1353 zł. najniższą przeciętną wartość, 913 zł, od-
notowano w powiecie kamieńskim, najwyższą zaś, w wysokości 2 138 zł, w powiecie drawskim.

Wykres nr 17. Średnia kwota świadczenia dodatku mieszkaniowego w porównaniu do średniej 
wojewódzkiej na gospodarstwo domowe w roku 2013 r. w podziale na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 
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Na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego w roku oceny wydano 6 895 952 zł, tj. świadczenie 
dla 16 844 osób. Średnio na jedną osoba wydano 410 zł, natomiast na składki ubezpieczenia 
społecznego wydano 13 642 522 zł, średnio kwota jednego świadczenia wyniosła 166 zł. 

Do centrum integracji społecznej skierowano 346 osób, tj. 2 058 świadczeń, średnia kwota jednego 
świadczenia wynosiła 760 zł. 

W województwie udziela się ponadto innych rodzajów świadczeń. Szczegółowy rozkład liczbowy 
dotyczący pozostałych świadczeń znajduje się w aneksie. 
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na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego w roku oceny wydano 6 895 952 zł, tj. świadcze-
nie dla 16 844 osób. Średnio na jedną osoba wydano 410 zł, natomiast na składki ubezpieczenia 
społecznego wydano 13 642 522 zł, średnio kwota jednego świadczenia wyniosła 166 zł.

Do centrum integracji społecznej skierowano 346 osób, tj. 2 058 świadczeń, średnia kwota jednego 
świadczenia wynosiła 760 zł.

W województwie udziela się ponadto innych rodzajów świadczeń. Szczegółowy rozkład liczbowy 
dotyczący pozostałych świadczeń znajduje się w aneksie.
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5.     ZASOBY INSTYTuCJONALNE POMOCY SPOŁECZNEJ
Katalog zasobów instytucjonalnej pomocy społecznej obejmuje następujące placówki:- 
domy pomocy społecznej,- 
ośrodki wsparcia,- 
środowiskowe domy samopomocy,- 
dzienne domy samopomocy,- 
noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych,- 
kluby samopomocy,- 
rodzinne domy pomocy,- 
mieszkania chronione,- 
ośrodki interwencji kryzysowej,- 
ośrodki specjalistycznego poradnictwa,- 
placówki wsparcia dziennego,- 
placówki opiekuńczo-wychowawcze,- 
centra integracji społecznej,- 
kluby integracji społecznej,- 
warsztaty terapii zajęciowej,- 
zakłady aktywności zawodowej.- 

Zebrane w regionie informacje dotyczą jednostek i placówek, które są prowadzone przez samorzą-
dy oraz organizacje pozarządowe. nie we wszystkich ankietach wypełniono dane finansowe doty-
czące utrzymania instytucji (w przypadku placówek prowadzonych przez nGO). Ponadto, poniżej 
zostały opisane wybrane instytucje pomocy i wsparcia w województwie. Dane dotyczące pozosta-
łych instytucji można znaleźć w aneksie.

Domy pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na po-
ziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 
osób w nim przebywających.  Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świad-
czonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy 
społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 
w nim niezamieszkujących8.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następu-
jące typy domów, dla:

osób w podeszłym wieku;- 
osób przewlekle somatycznie chorych;- 
osób przewlekle psychicznie chorych;- 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;- 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;- 
osób niepełnosprawnych fizycznie.- 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu 
pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu 
pomocy społecznej.

8  mPiPS
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W roku oceny działały w województwie zachodniopomorskim 32 jednostki, w tym 22 jednostki pro-
wadzone przez JST, a 10 przez nGO. Liczba miejsc ogółem w placówkach wynosiło 3 940, a liczba 
osób korzystających – 4 420 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. 735 osób oczekiwało na 
miejsce w placówce. Wydano 469 decyzji odmownych. 

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania DPS-ów w województwie zachodniopomorskim w roku 
2013 wyniósł 126 104 213 zł, średnioroczny koszt utrzymania jednego miejsca w DPS-ach wynosił 
32 006 zł. W związku z planowanym powiększeniem liczby DPS-ów, w roku 2014 zwiększy się ogólny 
koszt ich prowadzenia i utrzymania.

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej w gminach i miastach na 
prawach powiatu w roku oceny wynosił 92. Oznacza to, iż w województwie był nieznaczny deficyt 
miejsc w DPS –ach. W roku 2014 istnieje potrzeba powiększenia liczby DPS o 1 placówkę. 

Mapa nr 2. Rozmieszczenie domów pomocy społecznej w roku 2013 r. w podziale na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS 



32

OCEna ZaSOBÓW POmOCY SPOŁECZnEJ Za ROK 2013

Środowiskowe domy samopomocy

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych tre-
ningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub 
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu 
społecznym.

W roku oceny w województwie istniało 40 placówek, w tym 28 palcówek prowadzonych przez JST 
oraz 12 przez nGO. Ogólna liczba miejsc w placówkach wynosiła 1 250, natomiast liczba osób z nich 
korzystających to 1 326. Ponadto, 61 osób oczekiwało na miejsce w placówce (wg stanu na 31 grud-
nia 2013 r.). Potrzeby na rok 2014 wskazują na to, iż liczba ŚDS powinna zwiększyć się o 2 placówki, 
co przełoży się na 40 nowych miejsc.

Mapa nr 3. Rozmieszczenie środowiskowych domów samopomocy w roku 2013 r. w podziale  
na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS
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Roczny koszt prowadzenia i utrzymania palcówek w województwie zachodniopolskim wynosił 
14 860 360 zł. Średnio wydano na utrzymania jednego miejsca rocznie 11 888 zł. W związku z tym, 
iż planuje się powiększenie liczby ŚDS, to w roku 2014 zwiększą się ogólne koszty ich prowadzenia 
i utrzymania o 7,5%.

Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych

W roku oceny działały na terenie województwa 29 placówek (noclegownie, schroniska i domy dla 
osób bezdomnych). Jednostki samorządu terytorialnego prowadziły 4 jednostki. Pozostałych 25 
jednostek było prowadzonych przez nGO. Liczba miejsc ogółem wynosiła 1 186, a liczba korzysta-
jących 2 633. W wyniku eksmisji do ww. jednostek zostało skierowanych 40 osób. W województwie 
jedynie 13 gmin wykazało działalność takich placówek. najwięcej placówek działa w Szczecinie.

Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w gminach i miastach na pra-
wach powiatu w roku oceny wynosił – 2, co oznacza, że na każde jedno miejsca przypadają 2 osoby. 

Mieszkania chronione

Przysługuje osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub cho-
robę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie 
świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicz-
nymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, 
który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą9.

mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, 
pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę. mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funk-
cjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

W roku oceny w województwie istniało 25 mieszkań chronionych, w tym 21 prowadzonych było 
przez JST, a pozostałe 4 przez nGO. Liczba miejsc ogółem wynosiła 131, a korzystających 141 osób. 

mieszkania chronione były rozmieszczone w 7 gminach na terenie województwa (Szczecin, Świ-
noujście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Gościno i miasto Koszalin). Wskaźnik zaspokojenia potrzeb 
miejsc w mieszkaniach chronionych w roku oceny wynosił 99.

Centrum integracji społecznej 

Zgodnie z art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, centrum integracji społecznej (Centrum) jest jed-
nostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji - 
społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub - 
podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możli-- 
wość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.- 

9  mPiPS
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Centrum może być tworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego (w formie jednostki bu-
dżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego) bądź przez organizacje pozarządową, a tak-
że kościelne osoby prawne i spółdzielnie socjalne (z zastrzeżeniem, że muszą to być spółdzielnie 
założone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby 
prawne). Centrum utworzone przez organizację pozarządową działa w formie jednostki wyodręb-
nionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem 
organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyni-
ków, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

między CiS a uczestnikami zajęć w CiS nie ma stosunku pracy. Uczestnicy CiS mają status osób bezro-
botnych, a od CiS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych.

W roku oceny liczba centrów integracji społecznej w województwie wynosiła 8. Wszystkie placówki 
prowadzone były przez organizacje pozarządowe. W 2013 roku w zajęciach CiS uczestniczyło 359 
osób. Ogólny koszt prowadzenia i utrzymania palcówek wynosił 4 280 473 zł, co daje średnioroczny 
koszt uczestnictwa jednej osoby w zajęciach na poziomie 11 923 zł. 

Centra integracji społecznej na finansowanie swojej działalności otrzymały ze środków samorządu 
terytorialnego 1 110 482 zł oraz 2 100 453 zł dotacji z budżetu państwa.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze ogółem 

Liczba placówek w województwie zachodniopomorskim w roku 2013 wynosiła 57, w tym 12 pla-
cówek typu rodzinnego. Jednostki samorządu terytorialnego prowadziły 46 placówek, a 11 było 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Placówki te dysponują łącznie 1 063 miejscami, 
a liczba osób z nich korzystających wynosiła 1 220. Średnioroczny koszt utrzymania jednego miej-
sca w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynosił 48 366 zł, a w placówce typu rodzinnego 
27 826 zł. na podstawie danych zebranych w sprawozdaniach OZPS wynika, że wzrosną potrzeby 
na placówki tego typu.
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Mapa nr 4. Rozmieszczenie placówek opiekuńczo-wychowawczych ogółem w roku 2013 w podzia-
le na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Klub integracji społecznej 

W myśl art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym gmina lub organizacja pozarządowa prowadząca 
reintegrację zawodową i społeczną może również prowadzić klub integracji społecznej. W klubach 
integracji społecznej można organizować w szczególności:

działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykona-- 
nia określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, usługi 
na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia;
prace społecznie użyteczne;- 
roboty publiczne;- 
poradnictwo prawne;- 
działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.- 
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Uczestnictwo w klubach integracji społecznej jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w klubie 
jest realizacja kontraktu socjalnego. Okres uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest ustalany 
indywidualnie z każdym z uczestników.

Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być finansowana w szczególności ze 
środków Unii Europejskiej oraz z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy.

Liczba klubów integracji społecznej w roku oceny wynosiło 17, w tym 16 placówek prowadzonych 
było przez JST, a jedna placówka przez nGO. Liczba uczestników zajęć wynosiła 768 osób. Roczny 
koszt prowadzenia i utrzymania wszystkich placówek wynosił 1 363 777 zł. Średnioroczny koszt 
uczestnictwa jednej osoby w zajęciach KiS wynosił 1 776 zł. 

Warsztat terapii zajęciowej

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepeł-
nosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w za-
kresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat terapii odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierza-
jących do rozwijania:

umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;- 
psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodo-- 
wych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Klientami (uczestnikami) WTZ są osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnospraw-
ności. WTZ jest finansowany ze środków PFROn. możliwe jest też pozyskiwanie środków z innych 
źródeł (m.in. dotacje samorządowe, darowizny od organizacji pozarządowych i osób prywatnych 
oraz darowizny sponsorów).

Działalność warsztatu ma charakter niezarobkowy. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów 
i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego przez nich programu 
rehabilitacji i terapii, przeznacza się, w porozumieniu z nimi, na pokrycie wydatków związanych 
z integracją społeczną uczestników.

na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku oceny funkcjonowało 26 WTZ-ów,  
w tym 10 prowadzonych przez JST, a pozostałych 16 przez organizacje pozarządowe. Ogólna liczba 
uczestników zajęć wynosiła 998 osób. Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek wynosił 
16 746 297 zł, Średnioroczny koszt uczestnictwa jednej osoby w zajęciach wynosił 16 780 zł. istnieje 
potrzeba stworzenia kolejnego warsztatu w roku 2014, co przełoży się na wzrost rocznych kosztów 
o 609 675 zł.
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Mapa nr 5. Rozmieszczenie warsztatów terapii zajęciowej w roku 2013 r. w podziale na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Zakład aktywności zawodowej

Zakład aktywności zawodowej (ZaZ) jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym ustawą o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZaZ jest jednostką utworzoną przez 
powiat, gminę, fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest 
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zakład aktywności zawodowej musi:

zatrudniać, w stosunku do ogółu pracowników, co najmniej 70% osób niepełnosprawnych:- 
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,o 
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono o 
autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w szczególności skierowa-
nych z warsztatów terapii zajęciowej (wskaźnik zatrudnienia tej grupy nie może być 
wyższy niż 35%),

spełniać podobnie jak ZPCH warunki dotyczące obiektów i pomieszczeń, a także opieki me-- 
dycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
przeznaczać uzyskane dochody na cele związane z aktywnością zawodową osób niepełno-- 
sprawnych,
uzyskać pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.- 

W województwie zachodniopomorskim w roku oceny istniały 4 ZaZ-y. Wszystkie zakłady prowa-
dzone były przez nGO. Łącznie w 4 zakładach zatrudnionych było 245 osób niepełnosprawnych. 
Zatrudnienie w ZaZ-ch w 2014 roku wzrośnie o 60 osób, w związku z tym, że został stworzony nowy 
ZaZ w Dobrej Szczecińskiej.

Roczny koszt  prowadzenia i utrzymania tych placówek wyniósł 6 936 885 zł, w tym z dofinansowa-
nia z budżetu JST - 270 000 zł, i 3 164 764 zł z dotacji z budżetu państwa. Średni koszt uczestnictwa 
jednej osoby wynosił 28 314 zł. Roczny koszt utrzymania zwiększy się w roku 2014 prawie o 90%.
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Mapa nr 6. Rozmieszczenie zakładów aktywności zawodowej w roku 2013 r. w podziale na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

W ramach pozycji „inne instytucje pomocy i wsparcia”, gminy i powiaty wskazały na funkcjonują-
ce na ich terenach następujące placówki:

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny Stowarzyszenie SOS dla Rodziny. Placówka na zlecenie - 
gminy prowadzi poradnictwo i interwencję w tym interwencję kryzysową
Klub integracji Rodzin- 
Klub Seniora- 
mieszkania wspomagane dla bezdomnych- 
mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych- 
mieszkania wspomagane dla seniorów- 
mieszkania wspomagane dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze- 
Ogrzewalnia dla bezdomnych- 
Ośrodek Wsparcia „Złoty Wiek”- 
Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych  i Współuzależnionych- 
Punkt Konsultacyjny Dla Rodziny- 
Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,SEnS”- 
Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy- 
Stowarzyszenie Klub abstynenta ,,Przymierze”- 
Uniwersytet Trzeciego Wieku- 
Punkt Konsultacyjny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Przecławiu- 
Świetlice środowiskowe- 

Dane ilościowe dotyczące środków finansowych na utrzymanie, liczbę tych instytucji oraz liczbę 
osób korzystających z w/w rodzajów placówek można znaleźć w aneksie na końcu raportu.
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6. KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
analiza danych dotyczących kadry ośrodków pomocy społecznej (OPS) i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie (PCPR) w województwie zachodniopomorskim wskazuje, iż w 2013 r., w ośrod-
kach zatrudnione były 3 544 osoby. na stanowiskach kierowniczych (dyrektor jednostki i jego za-
stępcy) zatrudnionych było 175 osoby. Pracownicy socjalni stanowili 28,8% ogółu zatrudnionych, 
tj. 1 021 osób. W kategorii „pozostali pracownicy” zidentyfikowano 2 348 osób.

Wykres nr 18. Struktura zatrudnienia w pomocy społecznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

analiza wskaźnika wykształcenia kadry kierowniczej wskazuje, iż w województwie zachodniopo-
morskim, wśród wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, 82% posiada wy-
kształcenia wyższe. W kolejnych latach wartość tego wskaźnika powinna utrzymać się na zbliżonym 
poziomie, a nawet może nieznacznie wzrosnąć. Wśród wszystkich osób pełniących funkcje kierow-
nicze, 90% posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej, czyli spełnia wymóg ustawowy 
do pełnienia funkcji kierowniczej w jednostce pomocy społecznej.

W grupie pracowników socjalnych, 66% posiada wykształcenie wyższe i należy się spodziewać, że 
wskaźnik ten będzie powoli, aczkolwiek systematycznie, rósł. Wynika to z aktualnych warunków do-
stępu do zawodu, a także z coraz bardziej specjalistycznych zadań nakładanych na tę grupę zawo-
dową. Ponad 28,5% pracowników socjalnych posiada specjalizację i stopnia w zawodzie, a ponad 
3% - specjalizację ii stopnia. Przewiduje się, że w najbliższych latach wzrośnie odsetek pracowników 
socjalnych posiadających specjalizację ii stopnia, co jest związane z koniecznością przygotowania 
się do coraz bardziej wyspecjalizowanych zadań i usług. Specjalizację z organizacji pomocy społecz-
nej posiadało 117 zatrudnionych pracowników socjalnych (11,5%).

W grupie „pozostali pracownicy” 53% zatrudnionych posiadało wykształcenie wyższe.

na podstawie art. 110 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. „ośrodek pomocy 
społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosun-
ku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”. 

Zdecydowana większość samorządów w województwie zachodniopomorskim wywiązała się z usta-
wowego obowiązku (93 gminy). nadal jednak narzucone ustawą kryterium nie jest spełniane w 21 
samorządach.  Chcąc dostosować standardy zatrudnienia pracowników socjalnych do kryteriów 
ustawowych, samorządy powinny zwiększyć odpowiednio liczbę zatrudnionych pracowników so-
cjalnych w większości przypadków – o 1 lub 2 pracowników socjalnych.
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Poziom wypełnienia rygoru ustawy przez poszczególne gminy w województwie – przedstawia po-
niższa mapa.

Mapa nr 7. Liczba pracowników socjalnych przypadających na 2000 mieszkańców.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Spośród 114 ośrodków pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim, 11 OPS-ów za-
trudnia mniej niż 3 pracowników socjalnych, nie spełniając tym samym narzuconego ustawą kryte-
rium – „nie mniej niż trzech pracowników socjalnych”.

najwięcej pracowników socjalnych zatrudnionych było w 2013 r. w mOPR w Szczecinie (201 pra-
cowników socjalnych), najmniej zaś w GOPS w Bielicach – jeden pracownik socjalny.
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Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Wolontariuszem jest każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonu-
je świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje 
i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, tylko wtedy, 
gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych (obowiązek ten dotyczy np. hospicjów).

W województwie zachodniopomorskim, w roku 2013, liczba wolontariuszy w ośrodkach pomocy 
społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie wynosiła 536 osób. W 2014 r., jak wskazują 
dane z jednostek, poziom ten się utrzyma. 

na podstawie skierowań – porozumień z urzędami pracy na tzw. staże, roboty publiczne, prace 
interwencyjne i inne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w 2013 r. w jednostkach pomocy 
społecznej zatrudniano 271 osób. Ponadto w roku oceny w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej odbywało staż 113 osób

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

na podstawie art. 110a ustawy o pomocy społecznej, w ramach struktury organizacyjnej OPS, może 
zostać wyodrębniony zespół realizujący prace tego ośrodka w zakresie pracy socjalnej i integracji 
społecznej. Zespoły te mogą być tworzone przy udziale innych specjalistów, ale działają w struktu-
rach jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, a nie – jednostki samorządu terytorialnego.

W województwie zachodniopomorskim, w roku 2013, liczba osób ogółem, pracujących w zespo-
łach pracy socjalnej i integracji społecznej wynosiła 202 osoby. Przewiduje się utrzymanie liczby 
osób zaangażowanych do pracy w Zespołach w roku 2014. Zdecydowana większość członków tych 
zespołów to pracownicy socjalni – 150 osób, a zaledwie 31 osób – to specjaliści z grupy psycholo-
gów, terapeutów, prawników itp.
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7. ŚRODKI fINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ  
I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ  
W BuDżECIE JEDNOSTKI SAMORZąDu TERYTORIALNEGO
Wydatki ogółem na zadania realizowane w ramach polityki społecznej w województwie zachodnio-
pomorskim w roku 2013, tj. roku oceny, oszacowano na poziomie 1 291 640 319 zł. Zgodnie z OZPS 
w kolejnych latach wydatki na politykę społeczną ulegną nieznacznemu spadkowi.

Środki finansowe na wydatki w polityce społecznej zebrane ze sprawozdań OZPS można podzielić 
na następujące działy:

Pomoc społeczna;- 
Pozostałe zadania polityki społecznej;- 
Edukacyjna opieka wychowawcza;- 
Ochrona zdrowia.- 

Specjalny dodatkowy dział stanowią środki EFS na projekty realizowane przez OPS/PCPR.

Wykres nr 19. Struktura wydatków w polityce społecznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Pomoc społeczna
Łącznie w ramach działu „852-Pomoc Społeczna” wydatkowano w 2013 roku 1 123 829 434 zł., 
tj. o 40 966 992 zł (3,6%) więcej niż rok wcześniej.

największe wydatki na zadania realizowane w ramach ww. działu dotyczą  świadczeń rodzinnych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez-
pieczenia społecznego (85212 - środki gminy / środki powiatu, własne oraz zewnętrzne). W tej gru-
pie świadczeń wydatki w 2013 roku osiągnęły poziom 448 909 796 zł, były niższe od analogicznych 
wydatków w 2012 roku o 10 588 912 zł (2,3%).

najniższe wydatki na pomoc społeczną dotyczyły pomocy dla cudzoziemców (85231- środki gmi-
ny / środki powiatu, własne i zewnętrzne). W 2013 roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 
38 468 zł, co stanowiło trzykrotność kwoty wydanej w roku 2012.
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Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej

Obraz wszystkich wydatków na zadania w ramach działu „852-pomoc społeczna” w roku 2013 
przedstawiany został na poniższym wykresie. Szczegółowa tabela zawierająca dane z tego zakresu 
znajduje się w aneksie na końcu raportu – w aneksie.

Wykres nr 20. Wydatki w ramach działu „852-pomoc społeczna”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Pozostałe zadania polityki społecznej

Suma wydatków w dziale „853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” w 2013 roku osią-
gnęły poziom 78 597 307 zł i były niższe o 6 241 472 zł (7,4%) od wydatków w roku poprzednim.

największą cześć wydatków pochłonęła pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (85395 
- środki gminy / środki powiatu - własne i zewnętrzne) - 36 211 049 zł. najmniejszy udział w wydat-
kach tego działu stanowiły środki zaksięgowane w rozdziale 85306 - Kluby dziecięce - 100 024 zł. 

Struktura wszystkich wydatków na zadania w ramach działu „853 Pozostałe zadania w zakresie po-
mocy społecznej” w roku 2013 przedstawiany został na poniższym wykresie. Szczegółowa tabela 
zawierająca dane z tego zakresu znajduje się w aneksie na końcu raportu – w aneksie.
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Wykres nr 21. Wydatki w ramach działu „853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Edukacyjna opieka wychowawcza

W zestawieniach finansowych OZPS edukacyjna opieka wychowawcza sprowadza się do pomocy 
materialnej dla uczniów (85415 - środki gminy / środki powiatu własne i zewnętrzne). na ten cel 
w roku 2013 wydano 60 258 522 zł – ponad trzykrotnie więcej niż w roku poprzedzającym ocenę.

Ochrona zdrowia

Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej w obszarze ochrony zdrowia dotyczyły przeciw-
działania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.

W ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki gminy / środki powiatu, własne 
i zewnętrzne) wydano w 2013 roku 27 547 899 zł, tj. o -1 916 585 zł (7%) mniej niż w roku poprze-
dzającym ocenę.

Z kolei wydatki w ramach rozdziału 85153 -  Przeciwdziałanie narkomanii (środki gminy / środki 
powiatu, własne i zewnętrzne) osiągnęło poziom w 2013 roku 1 407 157 zł i były na zbliżonym po-
ziomie jak w roku 2012  1 459 690 zł).

Środki EfS na projekty realizowane przez OPS/PCPR

Odrębną kategorię wydatków stanowią środki EFS na projekty realizowane przez OPS/PCPR. W 2013 
roku łączna kwota środków EFS wynosiła 43 833 579 zł, w tym 31 569 490 zł dotyczyło projektów sys-
temowych. W roku oceny realizowanych było 158 projektów, w tym 129 projektów systemowych.
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aktywnośc projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

8. AKTYWNOŚć PROJEKTOWO-KONKuRSOWA  
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ

informacje zawarte w OZPS dotyczące realizowanych projektów lub programów obejmują:
projekty wykonywane przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej,- 
projekty wykonywane przez organizacje pozarządowe działające na terenie danej jednostki - 
samorządu terytorialnego,
projekty wykonywane przez gminę, powiat lub miasto na prawach powiatu w zakresie po-- 
mocy i integracji społecznej.

Jednostki samorządu terytorialnego, w sprawozdaniu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (od 
2011 roku) przedkładają informacje dot. aktywności projektowo-programowej. Projekty realizowa-
ne przez gminy i powiaty zostały podzielone ze względu na źródło finansowania (środki EFS, mPiPS 
oraz programy osłonowe). 

analiza sprawozdań OZPS wskazuje, że w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku 8 660 
osób zostało objętych wsparciem w ramach projektów współfinansowanych z EFS (pomoc i inte-
gracja społeczna, edukacja). Przewidywana liczba osób objęta tego rodzaju wsparciem w roku 2014 
będzie mniejsza o ok. 1500 osób. 

analogiczna sytuacja dotyczy beneficjentów programów osłonowych. W 2013 roku, wsparciem 
w ramach w/w programów zostało objętych 29 293 beneficjentów. W 2014 roku przewiduje się 
wzrost liczby takich osób o 1300. W ramach realizacji programów osłonowych, najczęściej podej-
mowanym  działaniem była pomoc państwa w zakresie dożywiania – 84% działań osłonowych. 
Pozostałe działania dotyczyły przede wszystkim poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej osób 
i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Projekty realizowane ze środków mPiPS przyczyniły się do objęcia wsparciem 3 091 osób w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Przewiduje się zwiększenie liczby osób uczestniczących w projek-
tach w 2014 roku o ok. 100 osób w stosunku do roku oceny.

Wykres nr 22. Liczba uczestników projektów na 10 tys. mieszkańców.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS
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9. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZąDOWYMI  
– ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA
Zapisy ustawy o pomocy społecznej umożliwiają organom wykonawczym jednostek samorządu 
terytorialnego współpracę z organizacjami społecznymi i pozarządowymi. art. 4 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie definiuje zakres i rodzaj zadań publicznych, w ramach 
których ustawodawca przewiduje współpracę JST z organizacjami pozarządowymi.

analiza sprawozdań przesłanych przez gminy i powiaty wskazuje, że organy wykonawcze 41 jed-
nostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim, w 2013 roku, zleciły 300 
organizacjom pozarządowym realizację zadań w trybie działalności pożytku publicznego (zadania 
zlecone w obszarze pomocy i wsparcia). W sumie zostało podpisanych 476 zleceń/umów na łączną 
kwotę 36 646 688 zł. najwięcej zleceń/umów zostało podpisanych w mieście Szczecin – 170 umów 
(56% ogółu podpisanych umów), tam również była najwyższa ich łączna wartość – 10 317 287 zł 
(28% wartości wszystkich zleceń). Średnia wartość jednej umowy wynosiła 76 989 zł. Przy czym na 
poziomie poszczególnych gmin średnia wartość umów była bardzo zróżnicowana – od 1 500 zł do 
1 815 394 zł.

Zadania w trybie zamówień publicznych zlecono 19 organizacjom pozarządowym. Łączna wartość 
przekazanych dotacji dla organizacji na realizację ww. zadań wynosiła 1 119 610 zł.  

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zlecono organizacjom pozarządowym zadania 
prowadzenia wybranych usług pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze realizowane były przez 16 or-
ganizacji pozarządowych, a łączna wartość zleceń wynosiła 1 970 499 zł. Średnia wartość jednego 
zlecenia wynosiła 123 156 zł.

Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych zlecono 14 organizacjom pozarządowym. Łącz-
na wartość zleceń wynosiła 646 808 zł. Przeciętnie jedno zlecenie wycenione było na 46 201 zł.

najwięcej zleceń oraz najwyższa łączna ich wartość dotyczyła prowadzenia placówki pomocy spo-
łecznej. W 2013 roku 23  organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizacje ww. zadania łącz-
nie w kwocie 14 155 582 zł. Przeciętna wartość zlecenia wynosiła 615 480 zł.
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia

Mapa nr 8. Zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia – liczba zleceń w trybie działalności 
pożytku publicznego – samorządy gminne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS
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Mapa nr 9. Zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia – liczba zleceń w trybie działalności po-
żytku publicznego – samorządy powiatowe (powiaty grodzkie ujęte zostały na mapie powyżej).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS
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Wnioski i rekomendacje

10. WNIOSKI I REKOMENDACJE
W województwie zachodniopomorskim, głównymi przyczynami korzystania przez rodziny ze świad-
czeń pomocy społecznej są ubóstwo i bezrobocie (ponad 55% tych rodzin), szczególnie w subre-
gionie centralnym oraz wschodnim. W wielu przypadkach, przyczyny są powiązane ze sobą, np.: 
bezrobocie oraz niepełnosprawność członka rodziny, wielodzietność i bezrobocie w rodzinie. Biorąc 
pod uwagę te uwarunkowania, a także tendencje demograficzne w województwie wskazuje się na 
potrzebę podjęcia lub kontynuację następujących działań:

rozwijanie form zatrudnienia takich jak: prace społecznie użyteczne, roboty publiczne;- 
propagowanie alternatywnych formy zatrudnienia wykorzystujących narzędzia ekonomii - 
społecznej;
poszukiwanie nowych form aktywizacji zawodowej;- 
upowszechnianie przedsiębiorczości społecznej;- 
tworzenie specjalnych programów dla osób po 50 roku życia, poszukujących pracy;- 
prowadzenie stałej analizy zjawiska bezrobocia wśród absolwentów;- 
rozwijanie i upowszechnianie form aktywnej integracji społecznej i zawodowej oraz umoż-- 
liwienie dostępu do nich osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem  społecznym przy 
pomocy zewnętrznych środków finansowych z projektów EFS oraz z programów i konkur-
sów finansowanych z budżetu państwa;
rozwijanie współpracy pomiędzy JOPS (jednostki organizacyjne pomocy społecznej) a PUP - 
(powiatowe urzędy pracy);
tworzenie warunków współpracy pomiędzy edukacją a rynkiem pracy.- 

W ramach realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, proponuje 
się podjęcie następujących działań:

zabezpieczenie przez samorządy lokalne środków finansowych na pełną realizację ustawo-- 
wych zadań;
dostęp do specjalistycznego poradnictwa i pomocy asystenta rodziny dla rodzin przeżywa-- 
jących trudności;
rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci;- 
pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuń-- 
czo-wychowawczych, np. rozwój mieszkalnictwa chronionego, upowszechnienie edukacji 
ekonomicznej;
prowadzenie, z poziomu regionu, kampanii społecznej informującej i promującej ideę rodzi-- 
cielstwa zastępczego;
upowszechnianie w systemie pieczy zastępczej rodzin pomocowych.- 
W zakresie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a organizacja-- 
mi pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznych proponuje się podjęcie następują-
cych działań:
promowanie zlecania usług z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, - 
w szczególności podmiotom ekonomii społecznej – poprzez spotkania z samorządami lo-
kalnymi, kadrą kierowniczą jednostek pomocy społecznej;
upowszechnianie zastosowania klauzul społecznych oraz wdrożenie tego instrumentu do - 
praktyki stosowanej w samorządzie województwa (jako przykład dla samorządów lokal-
nych w regionie);
wspieranie, z poziomu samorządu województwa, tworzenia wielosektorowych partnerstw - 
na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;
wsparcie w tworzeniu nowych i profesjonalizacja istniejących organizacji pozarządowych. - 
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Obserwując zjawisko zwiększającej się liczby osób oczekujących na miejsce w domu pomocy spo-
łecznej, a także ogólne trendy demograficzne dla Polski i regionu, wskazuje się na konieczność 
opracowania stosownego programu polityki senioralnej oraz uwzględnienia jej w tworzonych 
dokumentach strategicznych dla województwa. należy zacząć systemowo rozwijać pakiet usług 
kierowanych do seniorów jak i zadbać o odpowiednią, standaryzowaną infrastrukturę społeczną. 
Ponadto należy:

za pośrednictwem i przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz JST:- 
rozwijać działania środowiskowe na rzecz osób starszych,o 
rozwijać formy aktywności dla osób starszych np. (kluby seniora , uniwersytety iii wie-o 
ku),
tworzyć nowe domy pomocy społecznej oraz upowszechnić rodzinnej domy pomocy o 
społecznej w województwie,
rozwijać usługi w zakresie rehabilitacji osób starszych,o 
zapewnić system poradnictwa psychologicznego, skierowanego do osób starszych,o 
tworzyć specjalne programy dla osób starszych, związane z rozwojem osobowym, o 
utrzymaniem samodzielności i aktywności, a także z wykorzystaniem potencjału życio-
wego osób starszych.

za pośrednictwem uczelni wyższych w regionie:- 
uruchamiać specjalności pedagogiczne ukierunkowane na pracę z osobami dorosłymi o 
oraz starszymi;
poprzez studia podyplomowe - ukierunkować umiejętności i kompetencji osób pracu-o 
jących w zawodach medycznych i okołomedycznych nakierowanych na pracę z osoba-
mi starszymi.

Zmiany zachodzące w pomocy społecznej w ostatnich latach stawiają coraz więcej zadań przed 
pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w OPS. Z punktu widzenia efektywności i skuteczności 
działań w pomocy społecznej, konieczna jest profesjonalizacja kadry pracowników socjalnych, wy-
rażająca się nie tylko udziałem tej grupy zawodowej w szkoleniach, lecz także uzyskaniem przez 
większość przedstawicieli tego zawodu wykształcenia wyższego (66% pracowników socjalnych po-
siada wykształcenie wyższe), a w szczególności – kadry kierowniczej (obecnie, ponad 15% kadry nie 
posiada wykształcenia wyższego - pomimo ustawowego wymogu). W związku z tym należy podjąć 
działania w kierunku:

umożliwienia uzyskania wykształcenia wyższego przez całą kadrę kierowniczą OPS i PCPR - 
oraz maksymalną liczbę pracowników socjalnych;
umożliwienia większej liczbie pracowników socjalnych uzyskanie specjalizacji zawodowej, - 
szczególnie ii stopnia (do 2012 r. specjalizację taką ukończyło jedynie 3% kadry).

Rekomenduje się  samorządom lokalnym (oraz kadrze pomocy społecznej) – zatrudnianie w ośrod-
kach pomocy społecznej specjalistów, takich jak pedagodzy, psycholodzy czy terapeuci, którzy 
wspieraliby pracowników socjalnych w działaniach aktywizujących klientów pomocy społecznej.
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Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin



Obserwatorium Integracji Społecznej – działanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

w ramach projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. 
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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