
UCHWAŁA NR IV/57/2019 
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny 
i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018" za 2018 rok 

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz. 998, poz. 1076, poz. 1544) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Przyjmuje informację z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2016 - 2018" za 2018 rok, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Id: 26268C7C-A1D3-4CAA-9002-4AE8DC9C35BB. Uchwalony Strona 1 



Załącznik 
do Uchwały Nr IV/57/2019 
Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 28 marca 2019r. 

INFORMACJA 

z realizacji „MIEJSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

i ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ na lata 2016 - 2018" 

za 2018 rok 

KOSZALIN 2019 
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WSTĘP 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz obowiązującym w latach 

2016 - 2018 „Miejskim Programem Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej", 
przyjętym Uchwałą Nr XXII/287/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2016 
roku, Prezydent Miasta Koszalina przedkłada Radzie Miejskiej w Koszalinie informację 
z realizacji celów i działań ujętych w ww. dokumentach. 

Głównym celem Programu w zakresie dotyczącym wspierania rodziny było 
zapewnienie dziecku i rodzinie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego oraz szerokiego 
dostępu do wychowania, edukacji, kultury, służby zdrowia, sportu i rekreacji. Natomiast 
w zakresie rozwoju pieczy zastępczej głównym celem było zabezpieczenie opieki dzieciom 
pozbawionym okresowo lub stale środowiska rodzinnego, rozwój rodzinnych form opieki 

zastępczej, w tym doskonalenie już istniejących oraz wspieranie usamodzielnianych 
wychowanków w podejmowaniu ról społecznych. 

Przyjęte kierunki działań obejmowały swym zakresem wskazane cele, 
z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i zasobów, i skorelowane były z celami 
strategicznymi oraz operacyjnymi zawartymi m.in. w „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016-2020". 

1. REALIZACJA DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH WSPIERANIA RODZINY 
Rodziny zagrożone kryzysem monitorowane i wspierane były m.in. przez pracowników 

socjalnych, asystentów rodziny, pracowników placówek oświatowych, pracowników służby 

zdrowia i inne instytucje. 

L.L. REALIZACJA CEL STRATEGICZNY NR 1 - POPRAWA FUNKCJONOWANIA RODZINY 
PRZEŻYWAJĄCEJ TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH 
W 2018 roku pracę z dzieckiem i rodziną realizowały jednostki organizacyjne Miasta, 

poradnie specjalistyczne i rodzinne, ośrodki wsparcia dla dziecka i rodziny, przedszkola, 
szkoły, policja, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe oraz Zespół Interdyscyplinarny 
oparty na współpracy wszystkich ww. lokalnych instytucji. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2018 roku prowadził szereg 
działań profilaktycznych oraz wspierająco - motywujących osoby i rodziny do podejmowania 
działań zmierzających do poprawy ich sytuacji rodzinnej w formie pracy indywidualnej, jak 
i grupowej. Pracownicy socjalni m. in. motywowali osoby korzystające z pomocy społecznej 
do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej oraz do wykorzystywania 
własnych uprawnień, zasobów i możliwości, celem przezwyciężenia kryzysu, diagnozowali 
sytuację materialno - bytową rodzin i osób wymagających wsparcia, realizowali plany pracy 
z rodziną, wnioskowali o świadczenia z pomocy społecznej, zawierali kontrakty pod kątem 
poprawy funkcjonowania rodziny. 
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Ponadto, realizując zadania zawarte w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku 

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, MOPR w Koszalinie w minionym roku 
zatrudniał asystentów rodziny, którzy w ramach posiadanych kompetencji prowadzili 
bezpośrednią pracę w środowisku rodzinnym ukierunkowaną m.in. na wsparcie rodziny 
w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo - wychowawczych, udzielając pomocy w poprawie 
sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 
wychowawczych, poprzez realizację opracowanego planu pracy z rodziną. W 2018 roku 
4 asystentów rodziny prowadziło pracę z 65 rodzinami. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w 2018 roku MOPR w Koszalinie realizował projekt 
pn. „PROJEKT Rodzina", który skierowany był do 60 osób zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym, borykających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi 
oraz do 45 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. W projekcie realizowano: 

poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne, cykl warsztatów grupowych „Szkoła dla 
rodzica", „Gospodarowanie budżetem domowym", „Profilaktyka zdrowego trybu życia", 
„Warsztaty kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą" oraz 
rodzinne formy spędzania czasu wolnego (tj. kino, teatr, kręgle, wycieczki). 

W minionym roku Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
wydał 1286 orzeczeń o niepełnosprawności wobec osób powyżej 16 roku życia 
1 203 orzeczenia wobec osób poniżej 16 roku życia. Ponadto MZON nie zaliczył 38 osób 
i 35 dzieci do osób niepełnosprawnych, a 80 osób uzyskało odmowę wydania orzeczenia. 
Po raz pierwszy w 2018 roku orzeczenie uzyskało 519 osób. 

Urząd Miejski w Koszalinie, w ramach programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny", 
w 2018 roku objął 109 nowych rodzin z Koszalina (203 rodziców, 347 dzieci, łącznie 549 
osób). Wniosek o przedłużenie Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny złożyło 59 rodzin 
(112 rodziców, 192 dzieci, 304 osoby). Od stycznia 2018 roku w Koszalinie ważną Kartą Dużej 
Rodziny posługuje się 549 rodzin. Do końca 2018 roku 119 firm zadeklarowało udzielenie 
zniżek i ulg koszalińskim rodzinom wielodzietnym. W 2018 roku do Programu przystąpiło 
9 nowych Partnerów. W 2018 roku, kolejny raz, zorganizowany został bal karnawałowy dla 
dzieci. 

Wydział Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w ramach 
wsparcia funkcjonowania rodziny, pozyskuje corocznie środki finansowe z Rządowego 

Programu Maluch na prowadzenie miejsc żłobkowych. Placówki opieki nad dzieckiem 
posiadały 1313 miejsc, z czego 540 miejsc w Żłobku Miejskim, 748 miejsc w Żłobkach 
Niepublicznych (18 placówek) i 25 miejsc w Klubie Dziecięcym. 

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie to instytucja 
realizująca programy w przedszkolach orasz szkołach służące rozwojowi rodziny, w których 
w 2018 roku udział wzięło 708 osób. W ramach pedagogizacji rodziców, za szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ich dzieci oraz umiejętności wychowawczych rodziców, 
Poradnia prowadziła „Szkoły dla rodziców" - 2 edycje dla 29 osób, grupę wsparcia dla 
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10 osób, warsztaty i prelekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach 
ponadpodstawowych. 

Komenda Miejska Policji w Koszalinie, w ramach realizacji powyższego celu, 

w 2018 roku realizowała i kontynuowała program profilaktyczny „Dopalacze to ściemniacze". 
Ponadto Wydział Prewencji opracował nowy program profilaktyczny ukierunkowany na 
edukację i zapobieganie spożywania alkoholu przez młodzież pod nazwą „Spragnieni życia 

nie pragną picia". W jego ramach w 2018 roku zrealizowano 11 spotkań, w których udział 
wzięło 397 uczniów. 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w sprawach 
rodzinnych w ramach prowadzonych nad rodzinami i dziećmi nadzorów pedagogizował 
rodziców, przekazując im informacje na temat potrzeb dzieci związanych z różnymi okresami 
rozwoju dziecka, metod wychowawczych, sytuacji wpływających na zaburzenia rozwoju dzieci 
i pojawiające się wówczas trudności wychowawcze. 

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON w ramach swoich zadań 
zrealizował programy „Trzeźwiejący rodzic" oraz „Terapia Par", których celem była poprawa 
psychologicznego funkcjonowania w rodzinie, poprawa umiejętności rozwiązywania 
konfliktów oraz poprawa umiejętności komunikowania się w rodzinie. 

W minionym roku Fundacja „Zdążyć z Miłością" prowadziła 2 mieszkania chronione 
dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi. Z tej formy pomocy skorzystało 9 kobiet 

i 17 dzieci, usamodzielniła się 1 mama z czwórką dzieci, a dołączyły trzy mieszkanki, zaś 
1 opuściła mieszkanie po dwóch tygodniach pobytu. Wszystkie kobiety objęte były pomocą 
opiekuna mieszkania (osoby wspierającej), psychologa, terapeuty, prawnika, a także logopedy 

dla dzieci. Ponadto prowadzona była świetlica dla podopiecznych, w której odbywały się 
zajęcia ze specjalistami i wolontariuszami fundacji. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi na terenie Miasta Koszalina 
5 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych dla 220 dzieci, 3 oddziały przedszkolne dla 
40 dzieci oraz placówkę opiekuńczo - wychowawczą w Starych Bielicach dla 14 dzieci. 
W ramach swej działalności TPD realizowało programy profilaktyczne: „Spójrz inaczej", 
„Przyjaciele Zippiego", „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków" dla około 2500 
uczniów. Ponadto organizowany był wypoczynek letni i zimowy w formie półkolonii oraz 
dożywianie dzieci. Prowadzono również współpracę z rodzinami biologicznymi na rzecz 
powrotu dziecka do domu rodzinnego, ukierunkowaną na usprawnienie umiejętności 
opiekuńczo - wychowawczych opiekunów. 

W realizację celu dotyczącego poprawy funkcjonowania rodziny przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej włączyło się również 
Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu, które w 2018 roku realizowało 
program „Moda na Wolontariat 2". Celem programu było aktywizowanie mieszkańców Gminy 
Miasta Koszalin do działań wolontarystycznych i udział w nim wzięło 226 osób. W 2018 roku 
przeprowadzono 15 akcji wolontarystycznych organizowanych na terenie miasta. 
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Politechnika Koszalińska, w ramach Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży, 
prowadziła wykłady i zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Koszalina i okolic, 
rozbudzające i poszerzające zainteresowania naukowe. W roku 2018 studenci Politechniki 

Koszalińskiej kolejny raz przeprowadzili akcję Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka. Ponadto, 
działające przy Politechnice Koszalińskiej Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki 
Koszalińskiej, co roku przeznacza środki na stypendia dla studentów niepełnosprawnych oraz 
studentów z Białorusi i Ukrainy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. 

Tabela nr 1. Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 1 
liczba programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych dla rodzin 51 

liczba osób objętych wsparciem asystenta rodziny i asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika 
socjalnego świadczącego rozszerzoną pracę socjalną 

164 

liczba osób/rodzin, które zakończyły współpracę z asystentem rodziny, asystentem osoby 
niepełnosprawnej, pracownikiem socjalnym świadczącym rozszerzoną pracę socjalną 
i usamodzielniły się 

58/20 

liczba działań medialnych dot. funkcjonowania rodzin oraz o ofercie lokalnych instytucji, w tym m.in. 
liczba konferencji, publikacji, wystąpień telewizyjnych, radiowych i prasowych oraz broszur, plakatów 

272 

liczba rodzin objętych pomocą finansową i niefinansową 1.780 

liczba dzieci i młodzieży objętych dożywianiem 881 

liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem w formie wyposażenia w podręczniki i pomoce szkolne 845 

liczba prowadzonych placówek form dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą, w tym żłobkowej 
i przedszkolnej 

64 

liczba dzieci i młodzieży korzystających z placówek form dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą 334 

liczba porad udzielonych rodzinom w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczych 4.625 

liczba szkoleń i warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych 308 

liczba programów profilaktycznych, terapeutycznych i psychoedukacyjnych skierowanych 
do rodziców i dzieci 

112 

liczba rodzin i dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, terapeutycznych 
i psychoedukacyjnych 

7.707 

liczba rodzin biologicznych, z którymi prowadzona jest współpraca na rzecz powrotu dziecka do 
domu rodzinnego 

85 

liczba udzielonych porad psychologiczno-pedagogicznych i innych form wsparcia dla rodziców i 
dzieci w trakcie procesu powrotu do rodziny naturalnej 

320 

liczba dzieci, które powróciły z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej 14 

liczba wolontariuszy i dzieci objętych wsparciem 3.082 

liczba mieszkań w zasobach mieszkaniowych gminy 5419 

Jak wynika z powyższej tabeli, na terenie Miasta Koszalina w 2018 roku 
prowadzono wiele działań służących poprawie funkcjonowania rodziny, z których korzystały 
osoby tego wymagające. W związku z powyższym określony w Miejskim Programie Wpierania 
Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2018 omawiany cel został osiągnięty. 
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1.2.CEL STRATEGICZNY NR 2 - POPRAWA SYTUACJI DZIECKA W ŚRODOWISKU NAUCZANIA 
W realizację celu strategicznego dotyczącego poprawy sytuacji dziecka w środowisku 

nauczania w 2018 roku, włączyło się 25 placówek oświatowych: przedszkola, szkoły 

podstawowe i ponadpodstawowe, w których realizowano różne programy i warsztaty 
0 tematyce profilaktycznej. W ramach realizacji powyższego celu placówki oświatowe 
współpracowały z różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami. 

W minionym roku placówki oświatowe realizowały programy profilaktyczne 
wspierające wychowanie dzieci i młodzieży, m.in. „Poszukiwacze autorytetów", „Podziel się 
odblaskiem - podaruj drugie życie!", „Bezpieczny Puchatek", „Cybernauci", „Gry i zabawy 
przeciwko agresji", „Bezpieczne życie", „Gryfuś", „Warsztat twórczy i trening twórczości", 
„365 eksperymentów". Ponadto zorganizowano Dzień Praw Dziecka, Tydzień Tolerancji 
1 Życzliwości, Obrady Optymistycznego Sejmu. Placówki oświatowe brały również udział 

w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i wolontarystycznych, a także organizowały 

warsztaty integracyjne i warsztaty poprawiające komunikację i budujące integrację. Uczniowie 

szkół mieli możliwość skorzystania z indywidualnych i warsztatowych spotkań z doradcą 
zawodowym. 

Komenda Miejska Policji w Koszalinie w 2018 roku przeprowadziła następujące 
działania profilaktyczne, poświęcone problematyce uzależnień, w których uczestniczyli 
funkcjonariusze KMP: „Obietnice... Twoje życie jest bezcenne - nie pozwól się sprzedać!", 

„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach, „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość". 
W działania dotyczące omawianego celu strategicznego włączyła się także Miejska 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie, która w 2018 roku zrealizowała 

12 programów profilaktycznych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży. Poradnia 
kontynuowała i wzbogacała programy profilaktyczne wspierające wychowanie dzieci 
i młodzieży. Opracowywała i realizowała programy edukacyjno - wychowawcze 

przeciwdziałające patologiom społecznym dzieci i młodzieży, w tym uzależnieniom 
i wykluczeniu społecznemu, skierowane do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

Pełnomocnik ds. Uzależnień w 2018 roku wspierał istniejące programy 
profilaktyczne dotyczące wychowania dzieci i młodzieży. Wśród programów znalazły się 
„Przyjaciele Zippiego", „Spójrz inaczej", „Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków", 
w którym wzięło udział 1711 uczniów. Ponadto w ramach w/w celu poszerzono profilaktykę 

szkolno - rodzicielską, organizowano warsztaty psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz ich 
rodziców. Wspierano działania warsztatowe realizowane w szkołach. Działaniami objęto około 
3400 osób. 

Działania dotyczące poprawy dziecka w środowisku nauczania podejmowało również 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Koszalinie, które prócz kontynuacji istniejących programów profilaktycznych realizowało 
projekt „Od rehabilitacji do samodzielności", dążąc do zwiększenia samodzielności oraz 
aktywności społecznej 59 osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 0-25 lat. 
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Tabela nr 2. Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 2 

liczba zrealizowanych programów profilaktycznych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży 256 

liczba zrealizowanych warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców 272 

liczba prowadzonych grup wparcia w szkołach dla rodzin niewydolnych wychowawczo 9 

liczba instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację programów 
profilaktycznych i pomocowych na rzecz dzieci 

122 

liczba pedagogów w szkołach 31 

liczba psychologów w szkołach 4 

liczba opracowanych i realizowanych programów edukacyjno-wychowawczych przeciwdziałających 
patologiom społecznym dzieci i młodzieży 

37 

Na podstawie wyżej przytoczonych danych stwierdzić należy, iż w 2018 roku cel 
związany z poprawą sytuacji dziecka w środowisku nauczania został zrealizowany. Działaniami 
wspierającymi oraz profilaktyczno - terapeutycznymi objęto młodzież i dzieci oraz ich 
rodziców, a także grono pedagogiczne. 

1.3. CEL STRATEGICZNY NR 3 - PROMOCJA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ROZWÓJ SPORTU 
I REKREACJI 
W realizację celu strategicznego dotyczącego promocji zdrowia mieszkańców oraz 

rozwoju sportu i rekreacji włączył się Urząd Miejski, Komenda Miejska Policji, Caritas Diecezji 
Koszalińsko - Kołobrzeskiej oraz 22 placówki oświatowe: przedszkola, szkoły podstawowe 
i ponadpodstawowe. 

W 2018 roku placówki oświatowe realizowały m.in. następujące programy 
prozdrowotne: „Dopalacze to ściemniacze", „Razem Bezpieczniej", „Bezpieczny Przedszkolak", 
„Wybierz sport", „Chroń dziecięce uśmiechy", „Ja i mój uśmiech", „Dbam o zdrowie", 
„Superwiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby", „Trzymaj formę", „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz", 
„Blaski i cienie rodzicielstwa", „Mamo, Tato, nie pal", „Mamo, Tato, wolę wodę", „Smacznie, 
zdrowo i kolorowo", „Piramida zdrowego przedszkolaka", „Sprawny przedszkolak" „Akademia 

Aquafresh", „Zdrowe zęby mamy marchewkę zjadamy", „Dzieciaki Mleczaki", „Czyste 
powietrze wokół nas", „Program dla szkół", „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych 
zagrożeniach", „Między nami kobietkami", „Zdrowo jeść, zdrowym być, zdrowo żyć", 
„Śniadanie na trawie", „Necio.pl - Zabawa w Internet", „Ratujemy i uczymy się ratować", 
„Owoce i warzywa w szkole", „Dobrze jem ze szkołą na widelcu", „Śniadanie daje moc", 
„Cukierki", „Spójrz inaczej", „Unplugged", „Chroń Dziecięcy Uśmiech", „Bezpieczne życie", 
„Mleko dla szkół", „Ciekawe historie o jedzeniu", „Przedszkolak ratownik", „Zdrowy 
przedszkolak", „Zdrowa piramida dzisiaj nam się przyda", „Ochrona przed wirusem HPV", 
„Wiewiórka", „Tydzień sportowy", „Zdrowe odżywianie". 

W 2018 roku, w ramach promocji zdrowia, szkolne pielęgniarki realizowały m.in. testy 
przesiewowe wśród uczniów z klas pierwszych i trzecich szkół podstawowych 
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i ponadpodstawowych, bilans zdrowia uczniów szkół ponadpodstawowych, badania 

okresowe młodocianych pracowników, badania słuchu, badania stóp, analizę chodu i wad 
postawy. Pielęgniarki, wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego, prowadziły 

gimnastykę korekcyjną dla uczniów klas I-III. W szkołach na terenie Miasta Koszalina 
organizowano również liczne zajęcia sportowe na miejskim lodowisku, basenie, kręgielni. 
Ponadto uczniowie uczestniczyli w rajdach pieszych, spływach kajakowych, zajęciach 
tanecznych oraz w miejskim „Biegu po zdrowie". 

W dniu 15 listopada 2018 roku Komenda Miejska Policji w Koszalinie, wspólnie 
z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Koszalinie, zorganizowała Marsz przeciw 
Uzależnieniom. Jego celem było uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami 
od narkotyków, alkoholu, nikotyny i dopalaczy. W marszu udział wzięło 506 uczniów 
z 7 koszalińskich szkół. Ponadto przeprowadzono 104 prelekcje dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dotyczące profilaktyki uzależnień i odpowiedzialności 
prawnej za przejawy demoralizacji. 

W minionym roku Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy 
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Koszalinie, realizowało następujące programy: „Wybierz Sport", „Chroń 
dziecięce uśmiechy", „Ja i mój uśmiech", „Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny", 
„Promocja zdrowia". Ponadto w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzona była szkółka 
piłkarska, zajęcia gry w koszykówkę oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne. Opieką 
i wychowaniem dzieci i młodzieży o orzeczonej niepełnosprawności zajmuje się także 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Ponadto na terenie Miasta Koszalina 

funkcjonuje Przedszkole Integracyjne, Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 21, a w Szkole 
Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4 prowadzone są oddziały integracyjne, które 
przeznaczone są dla dzieci posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. 

Tabela nr 3. Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 3 
liczba nowych form infrastruktury kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej dla rodzin 2 

liczba zrealizowanych akcji w zakresie badań stanu zdrowia dzieci i młodzieży 46 

liczba zrealizowanych edukacyjnych programów prozdrowotnych w szkołach 93 

liczba zrealizowanych programów rehabilitacyjnych przygotowujących młodzież niepełnosprawną 
do podjęcia samodzielnego życia 

4 

Przedstawione informacje i dane wskazują, iż w 2018 roku omawiany cel realizowany 
był na terenie Gminy Miasta Koszalin w formie licznych programów dedykowanych dzieciom, 
młodzieży oraz dorosłym, co wskazuje, iż jest on ważnym elementem w procesie 
zabezpieczania potrzeb mieszkańców. 
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1.4.CEL STRATEGICZNY NR 4 - ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA RODZINY, DZIECI 
I MŁODZIEŻY 
W realizację celu strategicznego, dotyczącego zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

rodziny, dzieci i młodzieży włączyły się m.in. przedszkola, szkoły, Urząd Miejski, Sąd Rejonowy 

w Koszalinie II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Komenda Miejska Policji, Miejska Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna, Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON, Caritas 
Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. 

W 2018 roku Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa 
Specjalistycznego MOPR w Koszalinie realizował Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. Program w 2018 roku ukończyło 6 uczestników. 
Na realizację programu wydano 5 893,00 zł. Ponadto pracownik Zespołu przeprowadził 

prelekcje w 14 koszalińskich przedszkolach w ramach projektu socjalnego „Nie czekaj -
REAGUJ! - program wczesnej profilaktyki przemocy dla koszalińskich przedszkoli", a jako 

prelegent, wziął udział w akcji One Billion Rising w Koszalinie oraz w II Kongresie Kobiet 
w Gminie Darłowo (Dąbki). W ramach konsultacji dla ofiar i sprawców przemocy w siedzibie 
MOPR w Koszalinie przyjęto i zweryfikowano 83 zgłoszenia dotyczące podejrzenia stosowania 
przemocy w rodzinie Dla części przyjętych przypadków zastała wszczęta procedura 
„Niebieskie Karty". 

W ramach omawianego celu Zespół Interdyscyplinarny zorganizował dla swoich 
członków oraz osób uczestniczących w pracach Grup Roboczych 3 szkolenia z zakresu 
profilaktyki przemocy i uzależnień: „Ocena wiarygodności podopiecznego w szczególnych 
zadaniach realizowanych przez pracownika socjalnego", „Praca z rodziną uwikłaną w przemoc 

w oparciu o jej zasoby", „Wypalenie zawodowe u osób pracujących w systemie 

przeciwdziałania przemocy". Ponadto w Zespole zarejestrowanych zostało 186 Niebieskich 
Kart. 

W minionym roku Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień realizowało programy 
profilaktyczno - edukacyjne w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci 
i młodzieży oraz na temat uzależnień, w których udział wzięło około 2400 uczniów. Ponadto 
organizowano czas wolny dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w ramach Akcji Lato i Akcji Zima 
- około 128 000 wejść na różnego rodzaju zajęcia. W ramach zwiększenia pomocy i ochrony 
ofiarom przemocy w rodzinie realizowano programy profilaktyczno - edukacyjne oraz 
kampanie o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim z zakresu uzależnień 

i przemocy: „Zachowaj Trzeźwy Umysł", organizacja „Międzynarodowego Dnia Zapobiegania 
Narkomanii", „Postaw na Rodzinę". 

Na terenie Koszalina w 2018 roku funkcjonowały 3 punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej, które zapewniały porady prawne dla osób faktycznie potrzebujących, których nie 
stać na ich opłacenie. Do dyspozycji mieszkańców pozostawało 5 adwokatów oraz 5 radców 
prawnych. W 2018 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Koszalina 
skorzystało 1206 osób tj. z zakresu prawa rodzinnego odnotowano 376 spraw, w tym: prawa 
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rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów - 161, spraw dotyczących 
rozwodu lub separacji - 51, praw dotyczących alimentów - 164. 

Komenda Miejska Policji w Koszalinie realizując zadania dotyczące zwiększenia 

poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży realizowała programy profilaktyczno -
edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa: „Cyberzagrożenia", „Taki jak ja - więcej tolerancji to 
mniej agresji", „Dopalacze to ściemniacze", „Spragnieni życia nie pragną picia", „Miś Policjant 
Dzieciom", „Nie daj się ustrzelić złodziejowi", „Zaplanuj swoją przyszłość - wstąp w nasze 
szeregi", „Bezpieczny Przedszkolak", „Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, Bezpieczna plaża, 
Bezpieczna przystań, Bezpieczna woda", „Mamo, tato, nie zapomnij o swoim dziecku", 
„Pomóż bezdomnym i samotnym", „Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, Bezpieczne 
ogrody, Bezpieczne Osiedla", „Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo", „Odblask ratuje życie 
i Bezpieczni niechronieni", „Moja pierwsza lekcja odpowiedzialności", „Pozory mylą - dowód 
nie!", „Pilnuj swego, nie ułatwiaj mu niczego!". 

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON wobec 514 osób 
zarejestrowanych w 2018 roku realizowało programy pomocy psychologicznej dla dorosłych 
członków rodzin z problemem alkoholowym, tj. osób z syndromem współuzależnienia i DDA. 
W programach uczestniczyło 156 osób uzależnionych. 

Kuratorzy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w ramach prowadzonych 
nadzorów udzielali pomocy rodzinom, w których występują problemy przemocy 
i uzależnienia poprzez porady pedagogiczne i prawne. Wskazywali instytucje, w których 
osoby mogły uzyskać inną pomoc specjalistyczną, rozpowszechniali broszury i ulotki 
o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz radzenia sobie z problemem 

uzależnienia. Ponadto kuratorzy rodzinni zorganizowali szkolenie pt. „Identyfikacja, 
interwencja, pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie", a w celu 
zwiększenia skuteczności ochrony ofiarom przemocy w rodzinie uczestniczyli w szkoleniu 
„Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczenia, zachowania suicydalne, 
zaburzenia odżywiania". 

W 2018 roku, w ramach realizacji powyższego celu, w Domu Samotnej Matki 
realizowano program profilaktyczno-edukacyjny, którego tematem były zaburzenia 
wynikające ze stosowania środków psychoaktywnych przez kobiety w ciąży. Celem programu 
była ochrona życia i zdrowia kobiety, i poczętego dziecka oraz działania środków 
psychoaktywnych. 

Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja" zrealizowało 
projekty z zakresu problematyki przemocy i uzależnień: otwarcie punktu konsultacyjnego dla 
ofiar przemocy „Silni Nadzieją", uruchomienie Infolinii dla ofiar przemocy, założenie portalu 
antyprzemocowego, prowadzenie zajęć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży 
dotyczących uwrażliwienia na problem przemocy, radzenia sobie ze złością, rozwiązywania 
konfliktów prowadzone przez doradcę życia w rodzinie. 

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie prowadziła w 2018 
roku działania integracyjne w środowisku lokalnym, w tym m.in. dotyczące akceptacji 

10 

Id: 26268C7C-A1D3-4CAA-9002-4AE8DC9C35BB. Uchwalony Strona 10 



i integracji rodzin, w których występuje niepełnosprawność. Ponadto poradnia prowadziła 
diagnozę i terapię dzieci w ramach WWRD (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka), 
rehabilitację ruchową oraz konsultacje i porady dla wychowawców przedszkolnych 

i nauczycieli dotyczące dzieci niepełnosprawnych. W ramach swych działań poradnia 

realizowała następujące formy pomocy grupowej dla dzieci z psychoedukacją rodzicielską: 
zajęcia dla dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej, zajęcia dla dzieci 5-6 letnich z grupy 
wczesnego ryzyka dysleksji, zajęcia terapeutyczne z kinezjologii edukacyjnej, grupy dla dzieci 
z ADHD prowadzone metodą D. Bercelli TRE, terapię grupową dla dzieci 
z niepełnosprawnością, grupy logopedyczne oraz grupę dla dzieci z opóźnionym rozwojem 
mowy. 

Tabela nr 4. Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 4 
Liczba zrealizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych na temat przemocy i uzależnień 185 

liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w programach profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa 

8.527 

Liczba zrealizowanych działań integracyjnych w środowisku lokalnym, w zakresie wsparcia dla rodzin 
m.in. z dziećmi niepełnosprawnymi 

595 

liczba zrealizowanych działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie 

189 

liczba zrealizowanych działań informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu problematyki 
przemocy i uzależnień 

293 

liczba osób, które skorzystały z pomocy psychospołecznej i prawnej ze względu na przemoc lub 
uzależnienia 

896 

liczba instytucji i organizacji pozarządowych, którym Gmina Miasto Koszalin zleciła przeprowadzenie 
działań służących rozwiązywaniu problemów przemocy i uzależnień 

15 

liczba zrealizowanych programów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, w tym przeciwdziałania 
wykorzystywaniu dzieci w rodzinie i w środowisku 

109 

Podejmowane w 2018 roku działania i inicjatywy przyczyniły się do osiągnięcia 
zakładanego celu. 

2. REALIZACJA ZADAŃ DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ 
Podmiotami realizującymi zadanie były: Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Gminy 

Miasto Koszalin, poradnie specjalistyczne i rodzinne, ośrodki wsparcia dla dziecka i rodziny, 
organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i szkoleniowe oraz inne podmioty. 

2.1.CEL STRATEGICZNY - ZAPEWNIENIE OPIEKI ZASTĘPCZEJ DZIECIOM POZBAWIONYM 
OKRESOWO LUB STALE ŚRODOWISKA RODZINNEGO 
Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, jako organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej ukierunkowane były na pozyskiwanie kandydatów na opiekunów zastępczych, 
prowadzenie procedur kwalifikacyjnych i szkolenie kandydatów do pieczy zastępczej, 
wspieranie istniejących form pieczy zastępczej, ocenianie zasadności pobytu dzieci w pieczy 
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zastępczej i podejmowanie działań wynikających z tej oceny, współpracę koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej z asystentami rodziny lub podmiotem organizującym pracę 
z rodziną biologiczną, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją 

prawną. Ważnym działaniem było również wspieranie osób usamodzielnianych w aktywnym 
uczestniczeniu w życiu społecznym, kontynuowaniu nauki i uzyskiwaniu kwalifikacji 
zawodowych, udzielanie im wsparcia finansowego i rzeczowego, pomoc w pozyskaniu 
mieszkania z zasobów gminy, motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy. 

2.1.1. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 
Na dzień 31.12.2018 roku na terenie Miasta Koszalin funkcjonowało łącznie 

116 rodzinnych form opieki, w których umieszczonych było 205 dzieci. W minionym roku 
zrealizowano wszystkie postanowienia sądu w powyższym zakresie. Ponadto, rodzinne formy 
pieczy zastępczej opuściło łącznie 52 dzieci, z których: 12 powróciło pod opiekę rodziców, 

3 zostało przysposobionych, 25 usamodzielniło się, 9 umieszczono w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, 1 dziecko wyprowadziło się wraz z rodziną poza granice kraju, 1 pełnoletnia 
wychowanka wraz z rodziną wyprowadziła się na teren innego powiatu, 
a 1 dziecko w ramach łączenia rodzeństw zostało umieszczone w pieczy zastępczej na terenie 
innego powiatu. Do rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 roku przyjęto 48 nowych dzieci. 

Nadto, opiekunowie zastępczy oraz małoletni stale byli wspierani przez 
4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, psychologów, 
pedagoga, a także otrzymywali wsparcie finansowe. Ponadto prowadzona była grupa 
terapeutyczna dla dzieci w wieku 8-11 lat, w której wzięło udział 6 dzieci z rodzin 

zastępczych, grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 12 - 15 lat, w której udział wzięło 
5 dzieci z rodzin zastępczych. Specjaliści MOPR w Koszalinie przeprowadzili 45 diagnoz dzieci. 

Tabela nr 5. Świadczenia wypłacane opiekunom zastępczym w 2018 roku (w tys. zł) 
Wyszczególnienie 2018 rok 

Rodziny zastępcze spokrewnione 839,6 

Rodziny zastępcze niezawodowe 451,8 

Rodziny zastępcze zawodowe 76,1 
pogotowia 77,9 
specjalistyczne 14,8 

Rodzinne domy dziecka 682,7 

Tabela nr 6. Dodatki wychowawcze wypłacone w 2018 roku bez kosztów obsługi (w tys. zł) 
Wyszczególnienie 2018 rok 

Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze 973,9 

Dodatek wychowawczy - instytucjonalna piecza zastępcza 88,9 
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Tabela nr 7. Liczba rodzin zastępczych korzystających z porad specjalistów w 2018 roku 

Wyszczególnienie 2018 rok 

Pedagog 31 

Psycholog 83 

Tabela nr 8. Liczba porad udzielonych rodzinom zastępczym w 2018 roku 
Wyszczególnienie 2018 rok 

Pedagog 102 

Psycholog 285 

W rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31 grudnia 2018 roku na terenie innych 
powiatów przebywało 20 dzieci (wraz z pełnoletnimi wychowankami) z terenu Gminy Miasta 

Koszalin. W 2018 roku umieszczono 1 dziecko pochodzące z Koszalina w rodzinie zastępczej 
na terenie innego powiatu. Ponadto 1 rodzina zastępcza z Koszalina przeprowadziła się do 
Miasta Gdyni wraz z pełnoletnią wychowanką, a tym samym zawarto 2 nowe porozumienia 
w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/osoby która osiągnęła 
pełnoletność w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Łącznie w 2018 roku odeszło 
z rodzinnej formy pieczy zastępczej na teren innych powiatów 7 dzieci pochodzących 
z terenu Koszalina, a tym samym rozwiązaniu uległo 7 porozumień. 

Liczba dzieci z innych powiatów przebywających w pieczy zastępczej rodzinnej na 
terenie Gminy Miasta Koszalin wynosiła, na dzień 31 grudnia 2018 roku, 36 dzieci (wraz 
z pełnoletnimi wychowankami). W 2018 roku napłynęło do rodzinnych form pieczy zastępczej 
na teren Koszalina 2 dzieci z terenu innych powiatów, a opuściło 7 dzieci i osób, które 
osiągnęły pełnoletność. 

W dniu 9 czerwca 2018 roku MOPR w Koszalinie, w ramach wsparcia istniejących 
opiekunów zastępczych oraz propagowania idei rodzicielstwa zastępczego zorganizował 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego wraz z Dniem Dziecka. Uroczystość zorganizowano 
we współpracy z SOS Wioski Dziecięce w Karlinie, w której brało udział około 300 osób. 

Ponadto w dniu 19 czerwca 2018 roku rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka 
uczestniczyły we wspólnym oglądaniu meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. 2 grudnia 2018 roku, MOPR zorganizował zabawę 
mikołajkową w której udział wzięło około 400 dzieci. 

W roku sprawozdawczym MOPR w Koszalinie prowadził kampanię promującą ideę 
rodzicielstwa zastępczego, w ramach której na terenie Miasta Koszalina rozwieszono 
billboardy oraz w lokalnej telewizji wyświetlany był „pasek" dotyczący poszukiwania 
kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej. Przy okazji organizacji 
w/w przedsięwzięć pracownicy Działu Pieczy Zastępczej rozdawali ulotki propagujące ideę 

rodzicielstwa zastępczego oraz przekazywali lokalnej społeczności informacje dotyczące 
możliwości pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. 
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W 2018 roku rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka przystąpiły do projektu 

„Projekt RODZINA", w ramach którego brały udział w warsztatach kompetencji dla osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz w indywidualnych spotkaniach 

z pedagogiem, psychologiem oraz prawnikiem. W w/w projekcie udział wzięło 45 osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Zorganizowano wyjazd terapeutyczny dla rodzin 
zastępczych połączony ze specjalistycznymi zajęciami terapeutycznymi, który odbył się 
w terminie 16-17 września 2018 roku. W warsztatach udział wzięło 63 dzieci umieszczonych 
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich 21 opiekunów. 

Z terenu Miasta Koszalin w minionym roku zgłoszono 18 dzieci z uregulowaną 

sytuacja prawną, z czego do przysposobienia zakwalifikowano pozytywnie 6 dzieci. 4 dzieci 
zgłoszonych z terenu Miasta Koszalina umieszczono w rodzinach adopcyjnych oraz 
zaopiniowano sprawy dla 6 dzieci w przysposobieniach wewnątrzrodzinnych. 

6 koszalińskich rodzin przysposobiło dzieci. Ponadto rodziny adopcyjne mogą korzystać 
z oferowanego im wsparcia w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie. 

2.1.2. KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE 
W 2018 roku sporządzono 21 kandydatur na rodziny zastępcze (w tym dwie opinie 

dotyczyły jednocześnie kandydatury na spokrewnioną rodzinę zastępczą, jak i niezawodową 
rodzinę zastępczą). 

2.1.3. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA 
Na terenie Miasta Koszalina funkcjonują 2 placówki opiekuńczo - wychowawcze typu 

rodzinnego (Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 i Nr 2), podlegające bezpośrednio 
Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie. W placówkach w roku sprawozdawczym przebywało 
16 wychowanków. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie skierował do nich 7 dzieci. 
W 2018 roku 7 dzieci opuściło POW: 1 dziecko powróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko 
zostało umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, 5 osób usamodzielniło się. 

Ponadto, na terenie Miasta Koszalin funkcjonują 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze 
typu socjalizacyjnego: 
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Młodzieżowa Wspólnota 
Mieszkaniowa SOS w Koszalinie, prowadzona na zlecenie Gminy Miasta Koszalin przez 
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. W 2018 roku w placówce przebywało 

14 dzieci: 2 dzieci z terenu Gminy Miasta Koszalina oraz 12 dzieci z terenu innych powiatów. 
W ciągu roku do placówki przyjęto 8 dzieci, a w wyniku usamodzielnienia placówkę opuściło 
8 wychowanków. 

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego i specjalistyczno - terapeutycznego z siedzibą w Starych Bielicach 
prowadzona na zlecenie Gminy Miasta Koszalin przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział 
Okręgowy w Koszalinie. W 2018 roku w placówce przebywało 14 wychowanków: 9 dzieci 
z Gminy Miasta Koszalin oraz 5 dzieci z innych powiatów. W ciągu roku przyjęto 8 dzieci. 
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Placówkę opuściło 7 wychowanków, w tym 1 dziecko powróciło pod opiekę matki 

biologicznej, 1 dziecko zostało przeniesione do rodzinnej pieczy zastępczej, 4 wychowanków 
usamodzielniło się, 1 dziecko zostało interwencyjnie umieszczone w placówce i w tym samym 
dniu odebrane przez opiekuna. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w pieczy zastępczej instytucjonalnej na terenie innych 
powiatów przebywało 2 dzieci z terenu Gminy Miasta Koszalin. W 2018 roku nie umieszczono 
w placówkach na terenie innych powiatów żadnego dziecka pochodzącego z Koszalina. 
Łącznie w 2018 roku odeszło z placówek znajdujących się na terenie innych powiatów 5 dzieci 
i pełnoletnich wychowanków, a tym samym rozwiązaniu uległo łącznie 5 porozumień. 

2.1.4. USAMODZIELNIANI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 
W 2018 roku pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie 

pozostawały 82 osoby usamodzielniane, objęte różnorodnymi formami pomocy m.in. 

pomocą pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, zagospodarowanie w formie 

rzeczowej, a także pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
czy w uzyskaniu zatrudnienia. 

Tabela nr 9. Liczba osób usamodzielnianych korzystających w 2018 roku 
Wyszczególnienie Liczba usamodzielnianych 

z rodzin zastępczych 
Liczba usamodzielnianych 

z placówek 

Pomoc na kontynuowanie nauki 42 16 

Pomoc na usamodzielnienie pieniężne 6 0 

Pomoc na zagospodarowanie rzeczowe 7 6 

Tabela nr 10. Wysokość świadczeń udzielonych w 2018 roku usamodzielnianym wychowankom 
rodzinnej pieczy zastępczej (w tys. zł) 
Wyszczególnienie Wysokość pomocy 

Pomoc na kontynuowanie nauki 174,2 

Pomoc na usamodzielnienie pieniężne 28,9 

Pomoc na zagospodarowanie rzeczowe 14 

Tabela nr 11. Wysokość świadczeń udzielonych w 2018 roku usamodzielnianym wychowankom 
instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tys. zł) 
Wyszczególnienie Wysokość pomocy 

Pomoc na kontynuowanie nauki 66,5 

Pomoc na usamodzielnienie pieniężne 0 

Pomoc na zagospodarowanie rzeczowe 9,2 

Tabela nr 12. Wskaźniki osiągnięcia celu strategicznego 1 
liczba i rodzaj rodzinnych form pieczy zastępczej i liczba dzieci w nich przebywających, 116/205 

liczba dokonanych ocen dotyczących zasadności pobytu dzieci w pieczy zastępczej i liczba dzieci, 345/196 
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I. 

których te oceny dotyczyły, 

liczba rodzin i usamodzielnianych korzystających z porad specjalistów, 114 

liczba szkoleń, warsztatów i spotkań tematycznych dla opiekunów zastępczych 
i usamodzielnianych, 

0 

liczba specjalistycznych porad udzielonych rodzinom, ilość usług profilaktyczno- wspierających 
skierowanych do rodzin zastępczych, 

387 

liczba utworzonych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, 11 

liczba mieszkań pozyskanych dla usamodzielnianych wychowanków z zasobów gminy, 16 

liczba mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków, 0 

liczba imprez okolicznościowych, pikników integracyjnych promujących ideę rodzicielstwa 
zastępczego 

1 

liczba kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 9 

liczba przeprowadzonych szkoleń dla kandydatów do prowadzenia rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka, 

0 

liczba ulotek i broszur rozpowszechnionych na terenie miasta dotyczących promowania idei 
rodzicielstwa zastępczego, 

250 

liczba dzieci, które powróciły z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych, 14 

liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych, 17 

liczba programów i projektów wspierających pieczę zastępczą, 1 

liczba osób, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, 0 

liczba osób, które skorzystały z pomocy na kontynuowanie nauki, 58 

liczba osób, które skorzystały z pomocy na usamodzielnienie, 6 

liczba osób, które skorzystały z pomocy na zagospodarowanie, 13 

liczba przeprowadzonych kontroli w rodzinnej formie pieczy zastępczej. 26 

W 2018 roku wszystkim dzieciom, w stosunku do których zostało wydane 

postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej zabezpieczył odpowiednie środowisko zastępcze w rodzinnej bądź instytucjonalnej 
pieczy zastępczej. Nadto aktywnie wspierano opiekunów zastępczych oraz 
usamodzielnianych w procesie samostanowienia. Równocześnie podejmowano inicjatywny 
w zakresie propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz poszukiwania kandydatów na 
opiekunów zastępczych. W związku z powyższym omawiany cel w minionym roku został 
realizowany. 

ZAKOŃCZENIE 
W 2018 roku zakończono realizację „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny 

i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2018". W realizację w/w programu włączyło się 
wiele instytucji i organizacji z terenu Gminy Miasta Koszalin, działających w obszarze dziecka 

i rodziny. Mieszkańcy Koszalina mogli liczyć na różnego rodzaju formy wsparcia 
w wypełnianiu przez rodziców funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a także zapobieganiu 
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zjawiskom przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego, czy też bezdomności członków 
rodzin. Ważnym elementem wsparcia rodzin było prowadzenie prorodzinnych kampanii 
informacyjnych skierowanych do mieszkańców Koszalina, mających na celu zwrócenie uwagi 
na sytuacje kryzysowe w rodzinach oraz możliwości uzyskania pomocy w rozwiązaniu 
problemów. Równocześnie placówki oświatowe oferowały szeroką gamę wsparcia dla dzieci, 
młodzieży, jak i rodziców oraz grona pedagogicznego. 

Przyjęte do realizacji cele zostały osiągnięte, a w zakresie wniosków na kolejne lata 
należy z pewnością wymienić: 

1. działania profilaktyczne, w tym promowanie wartości rodziny, 
2. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -

wychowawczej, w tym praca z dziećmi, 
3. działania interwencyjne dotyczące zabezpieczenia życia i zdrowia wszystkich członków 

rodziny oraz miejsc pobytu dla rodziny i dziecka w sytuacji kryzysowej, 

4. wzmocnienie i profesjonalizację istniejących form pieczy zastępczej, 
5. dalsze prowadzenie kampanii propagujących idee rodzicielstwa zastępczego, 
6. utworzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego, z uwzględnieniem dzieci 

niepełnosprawnych, prowadzonej przez NGO. 

WICEPRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ W KOSZ/UJNIE 

17 

Id: 26268C7C-A1D3-4CAA-9002-4AE8DC9C35BB. Uchwalony Strona 17 


