UCHWAŁA NR XX/192/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych za 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych za 2015 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XX/192/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 23 maja 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2015 r.
REFERAT PROMOCJI ZDROWIA
Lp.
1
1.

Numer i nazwa
Nazwa celu
celu strategicznego
operacyjnego
2
3
2. Kompleksowa
Wspieranie,
opieka nad osobami pomaganie
niepełnosprawnymi w kosztach leczenia,
rehabilitacji
niepełnosprawnych
bez względu na
wiek, przyczynę
i stopień
niepełnosprawności
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Opis stopnia realizacji celu operacyjnego
4
W 2015 r. w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie przez Miasto Inowrocław
zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób Miasto Inowrocław zawarło umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację
zadań:
Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu
Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo
i z opóźnionym rozwojem umysłowym – program rozszerzony.
Założone cele zadania publicznego zrealizowano w zakresie:
- wspierania dzieci i młodzieży w uzyskaniu poprawy stanu zdrowia oraz większej
sprawności i samodzielności w czynnościach dnia codziennego,
- umożliwienia kontaktu z rówieśnikami,
- wspierania rodziny w realizacji procesu terapeutycznego,
- zapewnienia dostępu do systematycznego wieloprofilowego usprawniania oraz
zwiększenia liczby osób korzystających z usprawniania.
Usprawnianie ruchowe prowadzone było przez rehabilitanta w formie:
- kinezyterapii indywidualnej, którą objęto dzieci i młodzież z mózgowym porażaniem
dziecięcym, zespołem Downa, chorobami genetycznymi i padaczką (12 osób),
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- kinezyterapii grupowej, którą objęto dzieci i młodzież niepełnosprawną (8 osób).
Przed rozpoczęciem usprawniania dokonano oceny rozwoju ruchowego dzieci oraz
ustalono indywidualny plan usprawniania dla każdego z nich. Realizacja zadania
zapewniła systematyczną, kompleksową rehabilitację podopiecznych Stowarzyszenia.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Inowrocławiu
Pomoc materialna oraz edukacyjna Członkom Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Inowrocławiu
- przeprowadzenie dla członków Koła spotkań edukacyjnych i szkoleń w zakresie leczenia
cukrzycy (m.in. szkolenia z zasad zdrowego odżywiania w cukrzycy, wspierania
odporności chorego na cukrzycę, samokontroli poziomu cukru we krwi oraz posługiwania
się glukometrem i ciśnieniomierzem),
- zakup ciśnieniomierzy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla członków Koła,
- propagowanie wiedzy o cukrzycy, m.in.: zakup książki pt. „Cukrzyca typu I”
i miesięcznika „Diabetyk”,
- integracja członków Koła i osób z nim związanych: spotkania członków Koła (m.in.
z okazji XXX-lecia powstania Koła), spotkanie świąteczno-noworoczne.
Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo”
Cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych (9 edycja)
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci autystycznych, tj. w szczególności:
arteterapii, muzykoterapii, dogoterapii, socjoterapii, zajęć z zastosowaniem metody
Weroniki Sherborne, zajęć w Sali Doświadczania Świata i treningu umiejętności
społecznych; programem objęto 12 dzieci autystycznych w wieku 3-25 lat i ich rodziny
(razem 35 osób),
- poprawa funkcjonowania dzieci autystycznych w środowisku i społeczeństwie, m.in.
poprawa w zakresie komunikacji, samodzielności, umiejętności naśladowania i motoryce;
- kontynuowanie regularnych form terapii dla dzieci autystycznych zgodnie
z obowiązującymi standardami terapii,
- poszerzenie wiedzy i praktyki rodziców i nauczycieli w zakresie skutecznej terapii dzieci
autystycznych.
Polski
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Związek

Niewidomych

Okręg

Kujawsko-Pomorski

Koło

Powiatowe
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w Inowrocławiu
Działalność na rzecz niewidomych
- integracja społeczna osób niewidomych i niedowidzących ze środowiskiem, m.in.
organizacja spotkań kulturalno-społecznych dla osób niewidomych i niedowidzących,
- zorganizowanie wycieczki dla członków koła do Mielna i okolic,
- organizacja spotkań okolicznościowych dla członków Koła (m.in. obchodów 60-lecia
powstania Koła PZN w Inowrocławiu, Dnia Dziecka, spotkania mikołajkowego dla
dzieci).
Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki”
Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi.
W ramach zadania realizowano:
- gimnastykę grupową w sali gimnastycznej i gimnastykę grupową w basenie (raz
w tygodniu),
- wyjazd integracyjny do Wisły i okolic oraz pielgrzymkę do Częstochowy,
- spotkania integracyjne, m.in. z okazji XX-lecia Stowarzyszenia.
Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych
Łamanie barier w komunikowaniu się – program tłumacz. Rehabilitacja dorosłych
inwalidów słuchu
W trakcie realizacji zadania poprzez tłumacza języka migowego prowadzono rehabilitację
grupową i indywidualną.
W ramach rehabilitacji grupowej prowadzono:
- tłumaczenie programów TV, wiadomości, seriali itp. na język migowy,
- tłumaczenie artykułów prasowych,
- prowadzenie klubów zainteresowań.
Rehabilitacja indywidualna obejmowała m.in.:
- tłumaczenie wizyt lekarskich,
- tłumaczenie wizyt w ZUS i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- pomoc tłumacza w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych, bankowych itp.,
- pomoc w załatwianiu spraw mieszkaniowych,
- kontakt z pracodawcami,
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- redagowanie pism, podań, listów itp.
Adresatami zadania byli członkowie Polskiego Związku Głuchych zamieszkali
w Inowrocławiu i okolicach.
Żłobek Miejski „Bajka”
Jednostka przyjmuje dzieci zdrowe, niepełnosprawne i wymagające szczególnej opieki od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia. W stosunku do dzieci wymagających
szczególnej opieki oraz zdrowych wymagających usprawniania placówka prowadzi
wieloprofilową rehabilitację i wspomaganie rozwoju. W ramach tego usprawniania
jednostka zapewnia terapię psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitację
ruchową, muzykoterapię i opiekę lekarsko-pielęgniarską.
Jednostka przyjmuje dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, opóźnieniem
psychoruchowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką itp. W placówce
prowadzone są grupy wsparcia oraz grupy konsultacyjne (tematyczne) dla rodziców,
na których rodzic otrzymuje wiedzę niezbędną w procesie wychowania oraz
w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dziecka. Żłobek posiada 70 miejsc. Według
stanu na ostatni dzień 2015 r. do placówki zapisane było 1 dziecko niepełnosprawne,
wymagające usprawniania.

2.

4. Przeciwdziałanie
wszelkim
przejawom
patologii społecznej
oraz marginalizacji

Urząd Miasta Inowrocławia
5 grudnia 2015 r. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia zorganizował po raz
kolejny zabawę mikołajkową dla dzieci niepełnosprawnych, która odbyła się w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu. Podczas imprezy, w której uczestniczyło ok.
400 dzieci, Grupa Cyrkowa „Heca” z Lipinek zaprezentowała m.in. żonglerkę, akrobatykę
i pokazy iluzjonistyczne. Odbyły się również konkursy cyrkowe.
Każde dziecko uczestniczące w imprezie zostało obdarowane przez Świętego Mikołaja
słodkimi upominkami ufundowanymi przez Miasto Inowrocław.
Wspieranie
W 2015 r. z budżetu Miasta przekazano dotację na działalność świetlicy
alternatywnych form socjoterapeutycznej prowadzonej przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
spędzania wolnego
w Inowrocławiu.
czasu przez dzieci i
Świetlica socjoterapeutyczna „Niezapominajka” została utworzona dla dzieci i młodzieży
młodzież oraz
z rodzin zagrożonych alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo i materialnie, rodzin

Id: 09F73103-05C1-44D3-85EE-2C7B5F7596A9. Podpisany

Strona 5 z 69

społecznej

działań
profilaktycznych
promujących
zdrowy
i bezpieczny styl
życia
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rozbitych oraz dla dzieci z zaburzeniami zachowania, wychowujących się w warunkach
niekorzystnych dla ich rozwoju.
Celem funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej jest zapewnienie opieki
wychowawczej, tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników, łagodzenie niedostatków
wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, kształtowanie rozwoju
dziecka poprzez zdobywanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz zaspokajanie
wszelkich potrzeb psychicznych dzieci.
Świetlica socjoterapeutyczna zapewnia uczestnikom :
- opiekę po zajęciach szkolnych,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- oddziaływania profilaktyczne,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- pomoc socjalną, prawną i psychologiczną dzieciom i ich rodzinom,
- udział w zajęciach plastycznych, sportowych i rekreacyjnych,
- rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
- rozmowy indywidualne z podopiecznymi.
W 2015 r. w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka” uczestniczyło
28 dzieci w wieku od 7 do 16 lat z 18 rodzin.
W Inowrocławiu działają jeszcze cztery świetlice socjoterapeutyczne, które prowadzone
są przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, tj.:
- „Motylek” - przy ulicy Słonecznej 20,
- „Świetlik” - przy ul. Toruńskiej 26,
- „Kasztanek” - przy al. Niepodległości 4,
- „Tygrysek” - przy ul. Armii Krajowej 16.
W 2015 r. ogółem do świetlic socjoterapeutycznych uczęszczało 141 dzieci, w tym
65 dziewczynek i 76 chłopców. Byli to uczniowie ze szkół podstawowych oraz z I i II klas
gimnazjum. Skierowania w większości pochodziły od pedagogów szkolnych
i pracowników socjalnych. Głównymi powodami skierowań były trudności w nauce,
problemy alkoholowe i inne rodziców, zła sytuacja materialna rodziny oraz niewydolność
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Działania
informacyjne
i edukacyjne
związane
z profilaktyką
i promocją zdrowia
oraz poszerzenie
wiedzy młodych
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mieszkańców na
temat szkodliwości
picia alkoholu
i używania
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Id: 09F73103-05C1-44D3-85EE-2C7B5F7596A9. Podpisany

wychowawcza.
W okresie sprawozdawczym podopieczni świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych
przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień uczestniczyli
w następujących wydarzeniach:
- ferie zimowe,
- bal karnawałowy,
- potyczki rodzinne,
- przegląd twórczości artystycznej świetlic,
- konkurs „Pięknego Czytania i Czytania ze Zrozumieniem”,
- kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- bajkowy festyn rodzinny,
- podchody i zabawy plenerowe,
- świetlicowe półkolonie,
- dyskoteka integracyjna,
- pożegnanie jesieni w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
- zabawa andrzejkowa,
- mikołajki,
- Wigilia świetlicowa.
Świetlice w realizacji swoich zadań współpracowały z rodzinami dzieci i ich opiekunami
prawnymi, szkołami i innymi placówkami oświatowymi, sądami rodzinnymi,
stowarzyszeniami i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci oraz
innymi osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.
W świetlicach stosowano następujące formy pracy: zajęcia wychowawcze, gry i zabawy
dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe, kontakt
z rodziną w świetlicy, systematyczna pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, indywidualne zajęcia korekcyjne, zajęcia w grupach
zainteresowań, m.in. plastyczne, teatralne, modelarskie, językowe, czytelnicze
i komputerowe, zajęcia sportowe, i zajęcia socjoterapeutyczne grupowe.
W 2015 r. w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie przez Miasto Inowrocław
zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób miasto zawarło umowy z następującymi organizacjami pozarządowymi:

Strona 7 z 69

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
Akcja profilaktyczna: „Patrząc w przyszłość - pamiętaj o zdrowiu”
Celem akcji było szybkie wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu oraz
uświadomienie potrzeby kontroli stanu zdrowia. Podczas realizacji badań laboratoryjnych
zwrócono uwagę na choroby wątroby, nerek, tarczycy, krążeniowo-naczyniowe
i urologiczne. Ponadto w ramach realizacji zadania wykonywano badania stóp przy użyciu
tzw. podoskopu, wykrywające wady postawy oraz pomiary ciśnienia tętniczego krwi
i tkanki tłuszczowej.
Z ww. działań skorzystała następująca liczba osób:
- badania laboratoryjne, m.in.: morfologia z rozmazem, cholesterol, trójglicerydy, badanie
poziomu cukru we krwi (200 osób)
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi (RR) i tkanki tłuszczowej (ok. 500 osób),
- badanie stóp, tzw. podoskop (50 osób).
Polski Czerwony Krzyż
Z Polskim Czerwonym Krzyżem – od potrzeb do działania
- inicjowanie i realizacja działań promujących zdrowie w środowisku uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – XXIV Ogólnopolska Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu Życia (etap rejonowy – 63 uczniów);
- propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z miasta i powiatu inowrocławskiego
- XXIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy (etap rejonowy – 50 osób);
- organizowanie imprez integrujących środowisko krwiodawców, tj. zawodów rekreacyjnosportowych dla dzieci i młodzieży, ich rodzin i znajomych oraz zaprzyjaźnionych klubów
honorowego krwiodawstwa z kraju, m.in. VIII Indywidualnych Zawodów Wędkarskich
(35 osób), XV Turnieju Tenisa Stołowego (70 osób), XIV Turnieju Koszykówki (60 osób),
X Zawodów Strzeleckich w strzelaniu sportowym z KBKS (120 osób) i XX Turnieju Piłki
Siatkowej (60 osób).
Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów”
W 2015 r. w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie przez Miasto Inowrocław
zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w tym pomocy

Id: 09F73103-05C1-44D3-85EE-2C7B5F7596A9. Podpisany

Strona 8 z 69

3.

5. Promocja
zdrowia ze
szczególnym
uwzględnieniem
zdrowia
psychicznego

Stwarzanie
warunków do
rozwoju
stowarzyszeń,
organizacji
działających na
rzecz samopomocy,
pomocy osobom
z problemami
zdrowia
psychicznego

Id: 09F73103-05C1-44D3-85EE-2C7B5F7596A9. Podpisany

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób miasto zawarło umowę na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu
Abstynenta w Inowrocławiu z Kujawskim Stowarzyszeniem „Klub Abstynentów”.
Stowarzyszenie jest organizacją wspierającą osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny.
Działania Klubu zmierzają do promowania trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej.
W 2015 r. zorganizowano m.in.: obóz terapeutyczny, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
i dwa wyjazdy integracyjne na Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich. W Klubie
odbywały się spotkania grup samopomocowych anonimowych alkoholików, grupy
wsparcia dla osób współuzależnionych (grupa DDA – dorosłych dzieci alkoholików),
a także liczne spotkania integracyjne dla sympatyków i członków Stowarzyszenia.
Osiągnięte rezultaty:
- utrzymanie abstynencji,
- porządkowanie życia rodzinnego i zawodowego,
- reintegracja społeczna,
- pozbywanie się negatywnych zachowań z okresu picia,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości,
- nauka życia w grupie, wzmocnienie umiejętności komunikacji międzyludzkiej.
Fundacja „Przystań Nadziei”
Żyć godnie ze schizofrenią
W ramach zadania zrealizowano:
- psychoedukację dla członków rodzin prowadzoną przez lekarza psychiatrii,
- psychoedukację indywidualną dla pacjentów potrzebujących indywidualnego wsparcia
lekarza psychiatry,
- psychoterapię indywidualną i grupową dla pacjentów prowadzoną przez psychologa,
- przeszkolenie wolontariuszy do pracy z chorymi na zaburzenia psychiczne.
Osiągnięte rezultaty:
- poprawa funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie osób chorych na schizofrenię i inne
zaburzenia psychiczne,
- przystosowanie do pracy w zespole,
- zapewnienie dostępności do różnych form pomocy i oparcia społecznego,
- uczenie radzenia sobie w codziennych czynnościach życiowych,
W zajęciach z psychoterapii, psychoedukacji oraz w zajęciach terapeutycznych brało
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Wspieranie i rozwój
profilaktyki
zdrowotnej

ogółem udział 16 osób chorych na schizofrenię i inne zaburzenia psychiczne oraz
5 członków ich rodzin i 2 wolontariuszy.
W 2015 r. w Inowrocławiu realizowano następujące przedsięwzięcia w zakresie ochrony
i promocji zdrowia:
Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Program realizowany był w Inowrocławiu w 2015 r. na podstawie umowy o współpracy
nr SZ-III-P.9040.8.041.15.2015 zawartej 15 czerwca 2015 r. pomiędzy Województwem
Kujawsko-Pomorskim a partnerami Programu, w tym m.in. Miastem Inowrocław. Ponadto
8 lipca 2015 r. Miasto Inowrocław zawarło umowy z Wojewódzkim Szpitalem
Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy - realizatorem badań
diagnostycznych krwi dla mieszkańców Inowrocławia w ramach Programu.
Cele programu:
1) cel główny: zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW;
2) cele szczegółowe:
- zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW B
- zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW C
- zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C.
Z bezpłatnych badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i badań diagnostycznych
krwi na obecność przeciwciał anty-HCV, które odbyły się 2 i 23 października 2015 r.
skorzystało 194 mieszkańców Inowrocławia.
Całkowity koszt realizacji badań diagnostycznych krwi dla mieszkańców Inowrocławia
w zakresie wykrywania zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby w ramach Programu
wyniósł 11 640,00 zł, który finansowany był w 50% z budżetu miasta Inowrocławia oraz
w 50% ze środków z budżetu centralnego.
Podczas realizacji Programu 10 września 2015 r. w Saloniku Literacko-Artystycznym
Biblioteki Miejskiej odbyło się szkolenie edukacyjne dotyczące profilaktyki, diagnostyki
i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, które poprowadził lekarz
z Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy. Szkolenie przeznaczone dla mieszkańców Inowrocławia zorganizowano
podczas realizacji w Inowrocławiu „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C
w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Osoby słuchające wykładu mogły dowiedzieć
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się m.in. o tym, że wirusowe zapalenie wątroby typu B i C to jedno z największych
zagrożeń epidemiologicznych na świecie, a nieleczone może prowadzić do marskości
i raka wątroby. Ryzyko zakażenia wzrasta również w trakcie nieprawidłowo
wykonywanych procedur w placówkach ochrony zdrowia (np. leczenie szpitalne; drobne
zabiegi takie jak zastrzyk, pobieranie krwi, procedury chirurgiczne, np. szycie skóry,
usuwanie znamion, procedury stomatologiczne, np. wyrwanie zęba, procedury
diagnostyczne, np. gastroskopia) lub w placówkach niemedycznych (np. manicure,
pedicure, strzyżenie, golenie, kolczykowanie, tatuowanie). Ryzyko zakażenia występuje
ponadto u pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, personelu i osób
przebywających w zakładach karnych. Mówiąc o możliwych zdarzeniach, które mogą
spowodować zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C, lekarz prowadzący
szkolenie zachęcał do skorzystania z diagnostycznych badań krwi w kierunku HBsAg i na
obecność przeciwciał anty-HCV podczas realizacji „Programu Wykrywania Zakażeń
WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla Miasta
Inowrocławia
Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla Miasta
Inowrocławia przyjęty został uchwałą nr XXVI/376/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2012-2015 dla Miasta Inowrocławia.
Celem Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 jest
stworzenie podstaw do podjęcia działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia
psychicznego mieszkańców Inowrocławia, mających na celu ograniczenie występowania
zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami
psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do różnych form pomocy
i oparcia społecznego niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
Miasto Inowrocław jako priorytety Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2012-2015 uznało następujące obszary działania:
1) promocję zdrowia psychicznego,
2) zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
3) zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
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4) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
Realizując działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w 2015 r., Miasto
Inowrocław m.in. było inicjatorem i organizatorem Inowrocławskich Obchodów
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które odbyły się 8 października 2015 r.
w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Podczas Inowrocławskich Obchodów Światowego
Dnia Zdrowia Psychicznego psycholog zaprezentował wykład pt. „Wpływ emocji i uczuć
na zdrowie człowieka". W części artystycznej swoje umiejętności zaprezentowały osoby
uczestniczące w zajęciach w Środowiskowych Domach Samopomocy w Inowrocławiu,
Janikowie, Strzelnie, Kruszwicy, Gniewkowie i Barcinie. Ponadto w ramach Miejskiego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla Miasta Inowrocławia
przeprowadzono m.in. następujące działania:
1. 28 lutego 2015 r. w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej odbyło się
spotkanie edukacyjne pt. „Zrozumieć nastolatka – jak zapobiegać zaburzeniom
emocjonalnym okresu dojrzewania?” połączone z prezentacją filmu Anny Kazejak pt.
„Obietnica”. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja, którą poprowadził psychoanalityk
szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz terapeuta szkoleniowy
i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Osoby
uczestniczące w spotkaniu mogły dowiedzieć się m.in. o tym, jakie zachowania
są charakterystyczne dla nastolatka w okresie dojrzewania, jak rodzą się w dziecku
zaburzenia emocjonalne oraz jak postępować i rozmawiać z osobą w okresie dojrzewania.
Wyjaśniając powyższe zagadnienia, prowadząca spotkanie psychoanalityk zwróciła
szczególną uwagę na rolę rodziny w okresie dojrzewania nastolatka.
2. 29 września 2015 roku w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej odbyło
się spotkanie edukacyjne pt. „Nieobecny ojciec a kryzys w funkcjonowaniu psychicznym
rodziny” połączone z prezentacją filmu w reżyserii Piotra Trzaskalskiego pt. „Mój rower".
Po projekcji filmu odbyła się dyskusja, którą poprowadził certyfikowany psychoterapeuta
psychoanalityczny z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
3. 28 listopada 2015 r. w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej odbyło się
spotkanie edukacyjne o tematyce promocji zdrowia pt. „Choroba psychiczna w rodzinie”
połączone z prezentacją filmu w reżyserii Bodo Koxa pt. „Dziewczyna z szafy”. Po
projekcji filmu odbyła się dyskusja, którą poprowadził psychoanalityk z Polskiego
Towarzystwa Psychoanalitycznego i superwizor, terapeuta szkoleniowy Polskiego
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Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Celem spotkania było pokazanie jak
działają w każdym z nas psychiczne mechanizmy obronne oraz jak wygląda świat
wewnętrzny osoby chorej psychicznie i osoby z zaburzeniami autystycznymi.
4. 2 marca 2015 r. Miasto Inowrocław, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawarło
z Fundacją „Przystań Nadziei” z siedzibą w Bydgoszczy umowę nr 6/PZ/2015 o wsparcie
realizacji zadania publicznego pn. „Żyć godnie ze schizofrenią”;
5. współorganizowano spotkanie integracyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które
odbyło się 17 grudnia 2015 r.
Na ww. działania podczas realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2012-2015 dla Miasta Inowrocławia wydatkowano w 2015 r. kwotę w wysokości
12 304,78 zł.
„Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty
Brzusznej”
Program realizowany był na podstawie umowy o współpracy nr SZ-IIIP.9040.7.041.14.2015 zawartej 2 lipca 2015 r. pomiędzy Województwem KujawskoPomorskim a Partnerami Programu, w tym m.in. Miastem Inowrocław. Program
skierowany był do mężczyzn w wieku 65-74 lat, palących papierosy. Mieszkańcy
Inowrocławia mogli skorzystać z bezpłatnych badań w następujących placówkach
leczniczych: „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi, Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Chełmży, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu, Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Nowy
Szpital w Nakle i Szubinie” Sp. z o.o., „Szpital Lipno” Sp. z o.o. w Lipnie.
Celem programu było m.in. zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,
zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej,
zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników
ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu, a także zwiększenie wiedzy
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników
ryzyka, wczesnego wykrywania i leczenia. Program finansowany był ze środków
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Miasto Inowrocław prowadziło działania
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informacyjne promujące Program.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. przyjęty został uchwałą nr VI/33/2015 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 23 marca 2015 r.
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie
narkomanii należy do zadań własnych gminy.
Zadania te obejmują w szczególności:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
2) udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe lub narkomanii, a w szczególności ochrona przed przemocą;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
Aktem prawnym, na podstawie którego realizowane są wyżej wymienione zadania jest
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Miejską Inowrocławia.
Cele i zadania zawarte w programie znajdują swoje uzasadnienie w wynikach i wnioskach
z diagnozy problemów alkoholowych i narkomanii, przeprowadzonych w inowrocławskich
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyniki tych badań potwierdzają
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konieczność podejmowania działań wielokierunkowych, adresowanych do różnych grup
społecznych, przede wszystkim jednak do młodego pokolenia.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz
minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania
i nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest przedkładane Radzie Miejskiej
corocznie. Na realizację Programu w 2015 r. Miasto Inowrocław wydatkowało kwotę
w wysokości 1 609 052,51 zł.
Wspieranie
wszelkich inicjatyw
dotyczących
zdrowych form
życia
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Zadania w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców Inowrocławia w 2015 r. Miasto
Inowrocław organizowało lub współorganizowało spotkania i akcje profilaktyczne, takie
jak:
1. Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat oraz w wieku 40-49
lat i 70-75 lat.
Badania odbywają się corocznie w ramach Populacyjnego Programu Profilaktycznego
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W dniach 12, 13 i 16 lutego, 7-13 kwietnia, 16-22 czerwca, 22-23 lipca, 27-28
października i 9 grudnia 2015 r. LUX MED Diagnostyka wykonało w Inowrocławiu 1 502
bezpłatne badania mammograficzne.
Z bezpłatnych badań mammograficznych mogły skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69
lat, które nie miały wykonywanych badań w okresie ostatnich 2 lat. Z badań w mobilnym
mammobusie mogły skorzystać również kobiety w wieku od 40 do 49 roku życia oraz od
70 do 75 roku życia w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości usług
medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”
współfinansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Z badań mogły skorzystać panie, które nie kwalifikowały się
do programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wymagane było jednak
skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.
Celem głównym Programu jest zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi.
Cele pośrednie są następujące:
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- podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat raka piersi i znaczenia wczesnego
rozpoznania,
- zwiększenie odsetka nowotworów piersi wykrywanych w najwcześniejszym stadium
zaawansowania klinicznego (zwiększa to szanse skutecznego leczenia),
- zmniejszenie kosztów leczenia poprzez zmniejszenie liczby kobiet z zaawansowanym
rakiem piersi,
- zwiększenie odsetka wyleczeń,
- wprowadzenie na terenie całego kraju zasad jednolitego postępowania diagnostycznego.
2. Spotkanie dotyczące profilaktycznych badań onkologicznych kobiet
10 lutego 2015 r. w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej
w Inowrocławiu odbyło się spotkanie edukacyjne dla kobiet o tematyce onkologicznej.
Podczas spotkania przedstawiony został wykład dotyczący profilaktyki onkologicznej,
który poprowadził przedstawiciel firmy LUX MED Diagnostyka, wykonującej od wielu lat
m. in. na terenie Inowrocławia bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi.
3. Festyn antynikotynowy „Inowrocław nie pali …”
22 czerwca 2015 r. w muszli koncertowej Parku Solankowego w Inowrocławiu odbył się
festyn antynikotynowy pn. „Inowrocław nie pali…”. Festyn skierowany do dzieci,
młodzieży, dorosłych i kuracjuszy zorganizowało Miasto Inowrocław we współpracy
z Fundacją „Oddech Nadziei” dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli z siedzibą
w Bydgoszczy. Inspiracją dla organizacji imprezy jest Światowy Dzień bez Tytoniu
(obchodzony 31 maja), który został ustanowiony w 1987 r. przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO) w celu zwrócenia uwagi na negatywne skutki czynnego i biernego
palenia tytoniu. W trakcie festynu lekarz – specjalista chorób płuc i oskrzeli informował
o tym, jak walczyć z nałogiem, a także jak przygotować się do decyzji o rzuceniu palenia
papierosów. W programie festynu zaplanowano wiele atrakcji m.in. minirecital Natalii
Szroeder, występy Teatru Tańca „Gest” i Teatru Improwizowanego „wymyWammy".
Uczestników imprezy zabawiali mim i szczudlarze. Organizatorzy przygotowali dla
uczestników festynu konkursy z nagrodami.
Festyn antynikotynowy skłonił palaczy tytoniu, chociaż w tym dniu, do refleksji nad
zgubnymi skutkami palenia papierosów oraz zachęcił do stałej walki z nikotynizmem.
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Impreza miała na celu także wskazanie jaki poważny uszczerbek na zdrowiu powoduje ten
nałóg dla wdychających dym papierosowy. Promowana była również wśród uczniów idea
asertywnego odmawiania palenia papierosów w środowisku rówieśniczym, a także
uświadamiania, że uczeń, dziecko ma prawo żądać, aby dorośli nie palili tytoniu w ich
otoczeniu.
4. Spektakl o tematyce profilaktyki uzależnień pt. „DEALER”
18 grudnia 2015 r. w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu zaprezentowano spektakl
o tematyce profilaktyki uzależnień pt. „DEALER”, który adresowany był do uczniów
pierwszych klas gimnazjalnych.
Spektakl „DEALER” to program artystyczny, który wykorzystując elementy dramy
w niekonwencjonalnej formie scenicznej mówi o problemach związanych z uzależnieniem
alkoholowym. „DEALER” porusza temat sprzedaży i powszechności spożywania
alkoholu, a także tzw. „mody na picie”. Dotyka również kwestii społecznego przyzwolenia
na zachowanie osób nadużywających alkohol, a także ich usprawiedliwiania i tolerowania.
Ważnym aspektem programu jest również wskazywanie młodemu człowiekowi
możliwości nieulegania presji otoczenia i umiejętności odmawiania – bycia asertywnym.
Program uświadamia jakie bolesne skutki może przynieść nadmierne lub wczesne
spożywanie alkoholu, łącznie z utratą pracy, opinii, zdrowia, rodziny, a nawet życia.
Szczególnie wartościowym elementem programu artystycznego są improwizowane przez
uczniów scenki dramowe, podczas których widzowie spektaklu stają się spontanicznie
wykonawcami aranżowanych sytuacji życiowych, w których pojawia się alkohol.
Spektakl zaprezentowany przez koszaliński Teatr STOP obejrzało ok. 500 uczniów oraz
pedagodzy i wychowawcy z inowrocławskich gimnazjów. Organizatorem spektaklu był
Urząd Miasta Inowrocławia – Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.
5. 10 czerwca 2015 r. w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana
Kasprowicza specjalista w zakresie dietetyki i psychodietetyki przedstawił wykład pt.
„Dieta na lato, czyli jak utrzymać wagę w okresie wakacyjnym?”. Zdaniem dietetyka,
zdrowa dieta powinna być lekka, żeby w upalne dni dodatkowo nie obciążać organizmu.
Podczas upałów najlepiej ochłodzimy się, jedząc w cieniu lub w chłodnych
pomieszczeniach. Lepsze samopoczucie zapewnią też ciepłe napoje np. kompot, herbata.
Pokarmy ochładzające to warzywa i owoce. Osoby słuchające wykładu mogły się również
dowiedzieć jak przygotować się do zdrowego grilla, dietetyk radził co warto grillować.
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6. 22 października 2015 r. w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej
wykład pt. „Prawdy i mity o odżywianiu dzieci” przedstawił specjalista w zakresie
dietetyki i psychodietetyki. Dietetyk, omawiając znaczenie prawidłowego żywienia na
rozwój dziecka, zwrócił szczególną uwagę na błędy w żywieniu dzieci w wieku
przedszkolnym, np. zbyt małe i zmniejszające się wraz z wiekiem spożycie owoców,
warzyw i produktów mlecznych, zbyt wczesne wprowadzanie słodyczy do diety
i nadmierne ich spożywanie przez dzieci, nieregularne jedzenie śniadań, konsumowanie
przekąsek w postaci fast foodów i chipsów, a także częste picie napojów słodzonych.
Prelegent wymienił i scharakteryzował również produkty żywnościowe, które powinny
najczęściej być wykorzystywane w diecie dziecka. Szczególną uwagę wykładowca zwrócił
na bogactwo witamin i składników mineralnych zawartych w warzywach. Wszystkie ww.
prelekcje odbyły się w ramach cyklicznych spotkań edukacyjnych o tematyce promocji
zdrowia zorganizowanych przez Urząd Miasta Inowrocławia.
7. kampania edukacyjna pn. „Ciśnienie na Życie”
5 i 6 sierpnia 2015 r. w Inowrocławiu w godzinach 10:00 – 18:00 na placu przed Halą
Widowiskowo-Sportową przy al. Niepodległości 4 mieszkańcy Inowrocławia mieli okazję
sprawdzić, czy problem nadciśnienia dotyczy także ich. Na wszystkich chętnych
w specjalnie przystosowanym mobilnym centrum badań kampanii „Ciśnienie na Życie”
czekał wykwalifikowany personel medyczny, który przeprowadzał badania oraz udzielił
fachowo porad z zakresu profilaktyki schorzeń układu krążenia. Dodatkowo pacjenci
z nieprawidłowymi wynikami zostali zaproszeni na wizytę lekarską, która była początkiem
pracy nad poprawą stanu ich zdrowia. Dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji
mieszkańcy mogli sprawdzić również, ile lat mają ich serca. Okazało się, że wiek serca
u 71% przebadanych mieszkańców Inowrocławia jest średnio o 17 lat wyższy od wieku
metrykalnego. W mobilnym centrum badań kampanii „Ciśnienie na Życie” przebadało się
ok. 507 osób.
Celem akcji było uświadomienie Polakom, jakie ryzyko niesie ze sobą brak profilaktyki
schorzeń układu krążenia.
8. 10 czerwca 2015 r. w godzinach od 9.30 do 15.00 w Urzędzie Miasta Inowrocławia
mieszkańcy Inowrocławia korzystali z usług mobilnego stanowiska Narodowego Funduszu
Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w którym
m.in. można było uzyskać uprawnienia do Zintegrowanego Informatora Pacjenta poprzez
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założenie osobistego konta pacjenta. Akcja miała na celu przede wszystkim ułatwienie
w otrzymaniu danych dostępowych do systemu przez mieszkańców Inowrocławia, a także
informowanie petentów o zasadach działania systemu oraz udzielenie wszelkiej pomocy
związanej z jego funkcjonowaniem. Dostęp do ZIP można było uzyskać jedynie osobiście
na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Osoba, która aktualnie miała zgłoszone
pod swoim ubezpieczeniem zdrowotnym małoletnie dzieci mogła również uzyskać dla
nich login do ZIP.
ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem informacyjnym
udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu
i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest
również bogatym źródłem informacji na temat miejsc, w których każdy pacjent może
otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia z mobilnym stanowiskiem ZIP do tej pory odwiedzili ponad 80 różnych urzędów,
placówek i firm na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
9. Seminarium pt. „Zagrożona młodzież"
10 września 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia obyło się seminarium dotyczące
problematyki uzależnień wśród osób nieletnich pt. „Zagrożona młodzież". Organizatorami
seminarium byli Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta
Inowrocławia, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
w Inowrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział
w Bydgoszczy. Celem seminarium było wdrożenie i upowszechnienie na terenie
Inowrocławia Programu wczesnej interwencji wobec młodych osób używających alkoholu,
dopalaczy, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych pn. „FreD Goes Net".
Realizacja tego projektu wymaga aktywnej współpracy przedstawicieli różnych instytucji
zajmujących się młodzieżą i ich problemami. Dlatego do uczestnictwa zaproszono m.in.
przedstawicieli szkół, sądu, Policji i straży miejskiej.
Podczas seminarium wykłady i prezentacje dotyczące problematyki uzależnień wśród osób
nieletnich oraz struktury, celów i zasad realizacji programu „FreD goes net" przedstawili:
specjalista psychoterapii uzależnień, trener, prezes Polskiego Towarzystwa Zapobiegania
Narkomanii w Bydgoszczy, niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia, koordynator Oddziału Dziecięcego w Szpitalu
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Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, a także specjalista
zespołu ds. nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy.
Program „FreD goes net" jest rekomendowany przez Komisję Zdrowia Unii Europejskiej,
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie oraz wspierany finansowo
przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy.

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Lp.
1
1.

2.

Numer i nazwa celu
strategicznego
2
1. Umacnianie pozycji
rodziny ze
szczególnym
uwzględnieniem
dziecka.
4. Przeciwdziałanie
wszelkim przejawom
patologii społecznej
oraz marginalizacji
społecznej.

Nazwa celu operacyjnego
3
Dążenie do poprawy warunków
mieszkaniowych rodzin, które
nakładem własnych sił i środków
nie są w stanie skutecznie
zabezpieczyć tej potrzeby we
własnym zakresie
Wspieranie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież oraz działań
profilaktycznych promujących
zdrowy i bezpieczny styl życia
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Opis stopnia realizacji celu operacyjnego
4
W 2015 r. zakończono budowę dwóch budynków wielorodzinnych
z lokalami socjalnymi przy ul. Rąbińskiej (16 mieszkań składających się
z jednego pokoju, aneksu kuchennego i łazienki). Zadanie otrzymało
dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 30% wartości
inwestycji. Wydatki poniesione w 2015 r. to 2 524 737,01 zł.
W 2015 r. wykonano boisko do piłki plażowej i innych sportów
plażowych na terenie OSiR przy al. Niepodległości. Koszt inwestycji to
105 913,29 zł.
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WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU

1
1.

Numer i nazwa celu
strategicznego
2
Kompleksowa opieka
nad osobami
niepełnosprawnymi

Nazwa celu operacyjnego

Opis stopnia realizacji celu operacyjnego

3
Utrzymanie i rozwój usług
w miejscu zamieszkania
umożliwiający osobom starszym,
niepełnosprawnym, samotnym,
osamotnionym i w rodzinach
godnej egzystencji

4
1. Przewozy osób niepełnosprawnych były realizowanie 3 pojazdami
specjalnie do tego celu przystosowanymi.
Od stycznia do lipca 2015 r. przewieziono 8 155 osób niepełnosprawnych,
w tym na wózkach inwalidzkich 1 435 osób.
2. W trakcie remontów chodników obniżono przejście dla pieszych
w chodnikach przy ulicach: Andrzeja, Szymborskiej, Górniczej
i Marii Konopnickiej.
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WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ
Lp.
1
1.

Numer i nazwa
celu
strategicznego
2
1. Umacnianie
pozycji rodziny
za szczególnym
uwzględnieniem
dziecka

Nazwa celu
operacyjnego

Opis stopnia realizacji celu operacyjnego

3
Dążenie do poprawy
warunków
mieszkaniowych rodzin,
które nakładem własnych
sił i środków nie są
w stanie skutecznie
zabezpieczyć tej potrzeby
we własnym zakresie.

4
1. Działania w ramach remontów bieżących oraz prac konserwacyjnych i usuwania
awarii w zakresie:
- instalacji elektrycznych,
- instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych,
- wymiany i naprawy stolarki otworowej,
- robót dekarskich,
- robót ogólnobudowlanych,
- inne związane z przygotowaniem lokali mieszkalnych pod nowe zasiedlenia.
2. Remonty budynków mieszkalnych:
1) ul. Dworcowa 47 - remont frontowej elewacji budynku mieszkalnego, remont klatek
schodowych (naprawa ściany podłużnej, uzupełnienie tynków, remont 2 balkonów,
wymiana stolarki okiennej, malowanie elewacji);
2) ul. Cegielna 11 - naprawa i zabezpieczenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego
(renowacja cokołu, wstawienie w nadprożach nad oknami kątowników o wymiarach
80x80x8 dł. 2m, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian, wykonanie obróbek
blacharskich i obróbek z papy termozgrzewalnej);
3) ul. Poznańska 365 - wykonanie remontu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
(rozbiórka przebudówki, remont tarasu, naprawa elewacji, remont lokalu mieszkalnego);
4) ul. Słoneczna 20 - wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(rozebranie pokrycia dachu z eternitu i utylizacja, przemurowanie kominów w części
wystającej ponad dachem, demontaż starych łat, wymiana wszystkich elementów
drewnianych, montaż okien w wykuszach, montaż okien dachowych, montaż membrany
paro-przepuszczalnej, pokrycie dachu blacho-dachówką powlekaną poliestrem,
wykonanie izolacji dachu z wełny mineralnej);
5) ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20 - remont elewacji budynku mieszkalnego
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(roboty przygotowawcze i naprawcze, roboty dociepleniowe, obróbki blacharskie,
wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachu);
6) ul. Poprzeczna 21 - remont zabezpieczający ścian zewnętrznych budynku (skucie
luźnych tynków, naprawa pęknięć i likwidacja rys, uzupełnienie tynków, montaż ściągów
stalowych, wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej);
7) ul. Szeroka 4 - podpisano umowę na budowę centralnego ogrzewania,
8) ul. Toruńska 11 - podpisano umowę na wykonanie remontu elewacji budynku
mieszkalnego.
Remonty bieżące i inne prace remontowe:
W 2015 r. w budynkach oraz lokalach będących w zasobach Miasta, zostały wykonane
następujące remonty bieżące i inne prace remontowe:
1) wykonano remonty 47 pustostanów. Zakres robót pustostanów obejmował między
innymi:
a) naprawę ścian i sufitów, przygotowanie a następnie malowanie ścian i sufitów,
naprawę lub wymianę podłóg, wymianę podejść, montaż armatury sanitarnej, naprawę
stolarki okiennej i drzwiowej,
b) przestawienie lub pobudowanie pieców,
c) wymianę stolarki okiennej,
d) wymianę stolarki drzwiowej.
2) poza remontami pustostanów zlecono również:
a) przestawienie lub pobudowanie 50 sztuk pieców,
b) wymianę 171 sztuk stolarki okiennej.
3) wykonano wewnętrzną instalację gazu i c.o. w lokalach mieszkalnych nr 1, 9 i 12
w budynku przy ul. Poznańskiej 34;
4) wykonano roboty naprawcze budynku mieszkalnego przy ul. Stare Miasto 38;
5) wykonano remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 18;
6) wykonano remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Bolesława
Jaśkowskiego 9;
7) wykonano remont dachu budynku przy ul. Solankowej 52 oraz montaż instalacji
odgromowej;
8) wykonano remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Marulewskiej 36;
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9) wykonano remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Prezydenta
Gabriela Narutowicza 20;
10) wykonano remont i ocieplenie dachu budynku mieszkalnego (dobudówki) oraz
opaskę betonową (oficyna) budynku przy ul. Solankowej 43;
11) wykonano termoizolację części budynku mieszkalnego (dobudówki) przy
ul. Pakoskiej 7;
12) wykonano remont elewacji - ściany podłużnej od strony ulicy budynku mieszkalnego
przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 12-14;
13) wykonano nowe wejście do budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Władysława
Sikorskiego 20;
14) wykonanie boksu na wózek inwalidzki oraz podjazdu dla osoby niepełnosprawnej
wraz z chodnikiem do lokalu nr 2 w budynku przy ul. Rąbińskiej 84;
15) dokonano rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Stare Miasto 38.
Dodatkowo wykonano inne remonty, takie jak: naprawa podłóg, remonty instalacji
elektrycznych, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż domofonu oraz
wykonanie instalacji odgromowej dla budynku przy Alei Okrężnej 79.
Wskazania lokali, zamiany, przekwalifikowania, ulgi, odpracowania zadłużeń.
1. W 2015 r. w ramach realizacji listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy
najmu z uwagi na stan zdrowia oraz listy ogólnej wskazano 40 lokali mieszkalnych oraz
socjalnych.
2. W ramach realizacji wyroków eksmisyjnych wskazano 54 lokale.
3. Ponadto zrealizowano 66 wniosków o zamianę mieszkania. W wyniku zmian najemcy
dokonali spłaty zadłużenia na łączną kwotę 67 541,50 zł.
4. W 2015 r. przekwalifikowano 6 lokali mieszkalnych (o obniżonym standardzie) na
lokale socjalne, w związku ze złą sytuacją finansową najemców.
5. Wpłynęły 44 wnioski o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu, w związku
z całkowitą spłatą zadłużenia. Łączna kwota spłaty zadłużeń za 2015 r. wynosi
259 696,33 zł.
6. Zawarto z dłużnikami 32 ugody na spłatę zadłużenia na łączną kwotę 266 204,39 zł,
z czego 1 została zrealizowana w całości w 2015 r.
7. Udzielono ulgi poprzez umorzenie należności dla 2 osób fizycznych na łączną kwotę
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13 989,17 zł.
8. W ramach odpracowywania zaległości czynszowych 119 osób odpracowało zadłużenie
na łączną kwotę 366 826,42 zł.
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WYDZIAŁ OŚWIATY I SPORTU
Lp.
1
1.

Numer i nazwa
celu strategicznego
2
Umacnianie pozycji
rodziny ze
szczególnym
uwzględnieniem
dziecka.

Nazwa celu operacyjnego
3
Wyrównywanie szans
rozwoju dziecka poza
środowiskiem rodzinnym
przez dożywianie,
organizowanie zajęć
pozalekcyjnych,
zagospodarowanie czasu
wolnego, wypoczynku.
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Opis stopnia realizacji celu operacyjnego
4
W 2015 r. Miasto Inowrocław zakończyło realizację projektu współfinansowanego
przez UE w ramach POKL 9.1.2 pn. „Inwestycja w przyszłość bez ryzyka”.
W ramach projektu na kwotę dofinansowania prawie 1 miliona zł, uczniowie
inowrocławskich szkół gimnazjalnych w łącznej liczbie 781, w okresie 3 semestrów
szkolnych (tj. marzec 2014 r. – czerwiec 2015 r.) uzyskali wsparcie na realizację
następujących zadań obejmujących wdrożenie programów rozwojowych szkół, tj.:
1) zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze, mające na celu rozwój
kompetencji kluczowych, ukierunkowane na poprawę wyników egzaminów
gimnazjalnych w zakresie nauk:
- języków obcych,
- matematyczno-przyrodniczych,
- języka polskiego;
2) zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, mające na celu
rozwój kompetencji kluczowych, ukierunkowane na wzrost wyników egzaminów
gimnazjalnych w zakresie nauk:
- języków obcych,
- matematyczno-przyrodniczych,
- oraz ICT;
3) zajęcia pozalekcyjne – realizacja ścieżek edukacyjnych, mające na celu:
- podniesienie świadomości ekologicznej,
- podniesienie świadomości w zakresie przedsiębiorczości,
- rozwój ekspresji kulturalnej,
- rozwój tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego,
z uwzględnieniem różnego rodzaju „żywych lekcji” (np. historii czy
przedsiębiorczości), wycieczek edukacyjnych (np. wizyt w przedsiębiorstwach,
firmach sektora ekologicznego, wyjazdów do teatru, opery, do miejsc o charakterze
historycznym), spotkań z biznesem oraz warsztatów literackich, filmowych, czy
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Doposażenie w pomoce
dydaktyczne i literaturę,
remontowanie szkół
i innych placówek
oświatowych, aby mogły
być przyjazne uczniom.
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wyjść do muzeum przy wykorzystaniu wsparcia lokalnych ośrodków i instytucji
kultury itp.;
4) zajęcia – spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym, mające na celu wzrost
wiedzy i świadomości na temat wyboru dalszej ścieżki kariery edukacyjnej, przy
uwzględnieniu potrzeb rynku pracy;
5) zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych, mające na celu
wzmocnienie potencjału rozwojowego (realizowane przez specjalistów w Zespole
Szkół Integracyjnych).
Wzorem lat ubiegłych, kontynuowany był również program zdrowotny „Proste
plecy”. Objęte nim są dzieci i młodzież inowrocławskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych w wieku od 8 do 16 lat, u których stwierdzono wady postawy
i skrzywienia kręgosłupa. Program realizowany jest przez specjalistów od
gimnastyki korekcyjnej przy współudziale lekarza rehabilitanta oraz Poradni Wad
Postawy.
W ramach programu od dnia 2 lutego do 26 czerwca oraz od dnia 14 września do
31 grudnia 2015 r. na krytej pływalni „Delfin” odbywały się zajęcia rehabilitacyjne,
składające się z 20 cykli. Godzinny cykl zajęciowy dla jednego ucznia obejmował
30 minut ćwiczeń na sali gimnastycznej oraz 30 minut ćwiczeń w wodzie. Były to
ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni, brzucha, klatki piersiowej i pleców,
kształtujące stopy, wyrabiające prawidłową postawę i zwiększające pojemność płuc.
W każdym cyklu uczestniczyło 312 uczniów. Program w całości finansowany był
przez Miasto Inowrocław, a jego koszt wyniósł 125 200,00 zł.
W ramach upowszechniania sportu masowego w mieście zorganizowano około
250 ogólnodostępnych imprez ujętych w Miejskim Kalendarzu Imprez. Odbyły się
one głównie w obiektach administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,
a organizowane były dla dzieci, młodzieży i dorosłych jako imprezy sportowe,
rekreacyjne, turystyczne, festyny, koncerty, a także akcje propagujące zdrowy
i sportowy tryb życia. Były to zarówno imprezy własne, jak i współorganizowane
lub zlecone, które OSiR zabezpieczał tylko od strony technicznej.
Głównymi organizatorami tych imprez byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Związek Miejski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, przy którym
funkcjonują ogniska piłki nożnej, tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki
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i halowej piłki nożnej.
Szczególną uwagę TKKF kieruje na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży (imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dni Inowrocławia, imprezy
wakacyjne, turnieje dzikich drużyn w piłce nożnej, wakacyjny bieg po zdrowie).
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z inowrocławskich szkół podstawowych
i gimnazjów organizowany był przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Inowrocław. Do wykonania zadań związanych z przeprowadzeniem akcji
„Zima 2015” i „Lato 2015” włączone zostały także Kujawskie Centrum Kultury,
Biblioteka Miejska, Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także organizacje pozarządowe.
Młodzież mogła korzystać z boisk, hal, basenów i lodowisk.
Wysoki poziom edukacji zapewnia Miasto także poprzez nakłady finansowe na
utrzymanie bazy szkolnej. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych Miasto tylko w 2015 r. wydatkowało prawie 550
tys. zł (w tym zakup podręczników i ćwiczeń z dotacji - ponad 400 tys. zł).
Sukcesywnie realizowane były remonty i inwestycje bazy szkolnej. Na remonty
i inwestycje szkół podstawowych i gimnazjalnych wydatkowano łącznie prawie
2,85 mln zł. Do najważniejszych należały:
Szkoła Podstawowa nr 2:
- rozbudowa monitoringu szkoły o kamery zewnętrzne,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wyrównanie nawierzchni przy budynku szkoły,
- drobne remonty sal lekcyjnych i gabinetu pielęgniarek,
- budowa boiska wielofunkcyjnego,
- remont elewacji budynku sali gimnastycznej.
Szkoła Podstawowa nr 4:
- remont sal lekcyjnych,
- montaż monitoringu na placu zabaw,
- modernizacja boiska ORLIK.
Szkoła Podstawowa nr 6:
- remont budynku gospodarczego,
- remont boiska ORLIK,
- roboty budowlano-instalacyjne w pomieszczeniach ORLIKA,

Id: 09F73103-05C1-44D3-85EE-2C7B5F7596A9. Podpisany

Strona 28 z 69

- remont podłóg w 2 salach lekcyjnych - montaż wykładzin w klasach,
- remont klatki schodowej.
Szkoła Podstawowa nr 9:
- wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze szkoły,
- zakup komputerów.
Szkoła Podstawowa nr 10:
- wykonanie kolejnego etapu ogrodzenia szkoły,
- zakup komputerów.
Szkoła Podstawowa nr 11:
- modernizacja 10 sal lekcyjnych - wymiana posadzek i odmalowanie klas.
Szkoła Podstawowa nr 16:
- zakup komputerów (5 szt. do biblioteki szkolnej),
- montaż nowego zasilania elektrycznego szkoły do rozdzielni głównej,
- remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z pracami towarzyszącymi,
- wymiana grzejników c.o. w budynku szkoły.
Zespół Szkół Integracyjnych:
- drobne prace remontowe (naprawa drzwi, umywalek),
- wyłożenie kostki brukowej przy boisku szkolnym,
- naprawa instalacji elektrycznej na korytarzach i klasach szkolnych,
- budowa boiska wielofunkcyjnego - II i III etap (końcowy).
Gimnazjum nr 1:
- wymiana pokrycia dachowego - II etap (III etap do realizacji w 2016 r.),
- budowa ogrodzenia (I etap),
- przebudowa ogrodzenia terenu szkoły (wykonanie dokumentacji).
Gimnazjum nr 2:
- modernizacja podłóg w 7 salach lekcyjnych.
Gimnazjum nr 3:
- dokończenie modernizacji boiska szkolnego - II etap (zakończenie prac w 2016 r.),
- zakup komputerów.
Gimnazjum nr 4:
- remont instalacji teleinformatycznej,
- awaryjna naprawa instalacji wodociągowej,
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- remont ścian klatki schodowej + szafki gaśnicze,
- wykonanie przyłączeń internetowych wraz z montażem projektorów,
- dostawa elementów do wdrożenia systemu dziennika elektronicznego 26 zestawów komputerowych,
- usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych – piwnice.
Systematycznie wzbogacana była również baza materialna i dydaktyczna placówek
przedszkolnych, które wyposażono także w pomoce dydaktyczne.
Na remonty i inwestycje przedszkoli wydatkowano w 2015 r. około 375 tys. zł.
Do najważniejszych należały:
Przedszkole nr 2:
- zakup zestawu komputerowego,
- modernizacja łazienek w 2 salach,
- ułożenie kostki brukowej na chodniku.
Przedszkole nr 4:
- modernizacja zmywalni,
- zakup zestawu komputerowego,
- zakup patelni elektrycznej,
- doposażenie przedszkolnego placu zabaw,
- zakup mebli.
Przedszkole nr 14:
- zakup pieca konwekcyjnego - ul. Jacewska,
- budowa chodnika - ul. Św. Ducha,
- modernizacja kuchni - ul. Jacewska,
- doposażenie placów zabaw przy ul. Św. Ducha, Poznańskiej i Jacewskiej,
- zakup zestawu Montessori do terapii dzieci niepełnosprawnych - ul. Poznańska,
- zakup zmywarki - ul. Poznańska.
Przedszkole nr 20:
- zakup mebli kuchennych,
- remont 2 sal dydaktycznych.
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PEŁNOMOCNIK DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Lp.
1
1.

Numer i nazwa
celu strategicznego
2
1. Umacnianie
pozycji rodziny ze
szczególnym
uwzględnieniem
dziecka

Nazwa celu operacyjnego
3
Wspieranie wszelkich
inicjatyw społecznych,
organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń, Kościoła
Katolickiego i innych
związków wyznaniowych
promujących wartości życia
rodzinnego

2.

Wspomaganie rodzin
niewydolnych
w samodzielnym wypełnianiu
funkcji z powodu różnych
uwarunkowań o podłożu
materialnym i
niematerialnym

3.

Wyrównywanie szans
rozwoju dziecka poza
środowiskiem rodzinnym
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Opis stopnia realizacji celu operacyjnego
4
Realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. udzielanie dotacji na wspieranie i powierzanie zadań publicznych w ramach
otwartych konkursów ofert (w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób). Ponadto 31 maja 2015 r. z inicjatywy
Katolickiego Stowarzyszenia „Służyć Życiu" po raz czwarty w Inowrocławiu
odbył się „Marsz dla Życia i Rodziny", podczas którego promowano uniwersalne
wartości życia rodzinnego. W przyjaznej atmosferze uczestnicy manifestowali
swoje przywiązanie do wartości rodzinnych. Marsz wyruszył w niedzielę 31 maja
o godzinie 15.00 ze Skweru Jana Pawła II. Honorowy patronat nad
przedsięwzięciem objął Prymas Polski abp Wojciech Polak. Trasa marszu
prowadziła ulicami: Grodzką, Solankową, Toruńską, Średnią, bp Antoniego
Laubitza, by zakończyć się festynem rodzinnym przy bazylice mniejszej
w Inowrocławiu.
Prezydent Miasta przyznaje roczne stypendia dla młodzieży podejmującej naukę
na uczelniach wyższych w trybie stacjonarnym. O przyznaniu stypendiów
decyduje kryterium dochodów, gdzie dochód na jednego członka w rodzinie nie
może przekroczyć 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto
kandydaci na stypendystów muszą wykazać się bardzo dobrymi wynikami na
egzaminie maturalnym. W 2015 r. przyznane zostały cztery stypendia na rok
akademicki 2015/2016 w kwocie 450 zł miesięcznie dla każdego stypendysty.
Ponadto Prezydent Miasta rekomenduje uzdolnionych i niezamożnych
inowrocławian do stypendiów z innych źródeł, m.in. przyznawanych przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W ramach realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w 2015 r. Miasto powierzyło Terenowemu Komitetowi Ochrony
Praw Dziecka realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy
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przez dożywianie,
organizowanie zajęć
pozalekcyjnych,
zagospodarowanie czasu
wolnego, wypoczynku

4.

2. Kompleksowa
opieka nad osobami
niepełnosprawnymi

Wspieranie wszelkich
inicjatyw społecznych
w zakresie wzbogacania
oferty pomocy osobom
dotkniętym
niepełnosprawnością
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socjoterapeutycznej na Osiedlu Piastowskim.
Ponadto oferta wielu organizacji pozarządowych zawierała interesujące
propozycje zagospodarowania czasu wolnego. Istotny wpływ na kreowanie
alternatywnych form spędzania czasu wolnego ma Młodzieżowa Rada Miejska
Inowrocławia, której działalność od 2003 r. m.in. wzbogaca ofertę wypoczynku
dla wielu młodych inowrocławian. Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia
w 2015 r. organizowała bądź współorganizowała liczne imprezy, konkursy,
przeglądy oraz akcje społeczne.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, które kierują swoją ofertę do osób
niepełnosprawnych. W 2015 r. udzielono dotacji organizacjom z przeznaczeniem
na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, których
beneficjentami były m.in. osoby niewidome, dzieci i młodzież niepełnosprawna
ruchowo, osoby głuche i niedosłyszące, dzieci autystyczne. Pośród zadań
realizowanych przez organizacje wymienić można:
- Fundacja „Przystań Nadziei" - Żyć zgodnie ze schizofrenią,
- Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło Powiatowe
w Inowrocławiu - działalność na rzecz niewidomych,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejskie w Inowrocławiu, - Pomoc
materialna oraz edukacyjna Członkom Koła Miejskiego Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu,
- Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym - program rozszerzony,
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” - Patrząc w przyszłość pamiętaj o zdrowiu,
-Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki" - Rehabilitacja psychofizyczna
kobiet po leczeniu raka piersi,
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - Działania mające na celu promowanie
zdrowego stylu życia - Klub „Zdrów jak ryba"
- Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
Oddział Rejonowy w Inowrocławiu - Z Polskim Czerwonym Krzyżem - od
potrzeb do działania,
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5.

3. Stwarzanie
warunków do
poprawy sytuacji
socjalno-bytowej
lokalnej
społeczności

Wspieranie dotychczasowych
i nowych działań w zakresie
rozwoju gospodarczego,
rozbudowy infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej,
kulturalnej, społecznej,
umożliwiających zwiększenie
miejsc pracy

6.

4. Przeciwdziałalnie
wszelkim
przejawom patologii
społecznej oraz
marginalizacji
społecznej

Zwiększenie dostępności do
miejsc i form pomocy dla
osób uzależnionych i ich
rodzin. Wspieranie
alternatywnych form
spędzania wolnego czasu
przez dzieci i młodzież oraz
działań profilaktycznych
promujących zdrowy
i bezpieczny styl życia;
utrzymanie i rozwój miejsc
umożliwiających czasowy
pobyt osobom bezdomnym
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- Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne „Ex Aequo" - Cykl zajęć
terapeutycznych dla osób autystycznych (9 edycja),
- Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych - Łamanie barier
w komunikowaniu się - program tłumacz. Rehabilitacja dorosłych inwalidów
słuchu.
Realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. udzielanie dotacji na wspieranie zadań publicznych w ramach otwartych
konkursów ofert (promocja i ochrona zdrowia oraz promocja zatrudnienia
i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, kultura, upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu). W 2015 r. Miasto Inowrocław powierzyło Polskiemu
Towarzystwu Ekonomicznemu w Bydgoszczy realizację zadania w zakresie
prowadzenia Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju
Przedsiębiorczości. Ośrodek prowadził działalność informacyjno-szkoleniową
wśród osób pozostających bez pracy oraz osób chcących założyć działalność
gospodarczą. Ponadto Miasto Inowrocław w 2015 r. udzieliło organizacjom
pozarządowym 45 dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej
i sportu oraz 17 dotacji na zadania realizowane w obszarze kultury, sztuki
i ochrony dziedzictwa narodowego.
Poza instytucjonalną ofertą pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym, w tym osobom uzależnionym, Miasto Inowrocław ściśle
współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
mieszkańców. Organizacje pozarządowe realizują zadania o charakterze szeroko
rozumianej pomocy społecznej, które często są zadaniami własnymi gminy.
Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych w 2015 r. można wymienić:
- Prowadzenie Klubu Abstynenta w Inowrocławiu - Kujawskie Stowarzyszenie
Klub Abstynentów,
- Integracja emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych - Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Inowrocławiu,
- Przewóz transportem żywności z Unii Europejskiej dla najuboższych
mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie
centralnym - Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejski
w Inowrocławiu,
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- Wsparcie dla emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora - Polski Komitet Pomocy
Społecznej, Zarząd Miejski w Inowrocławiu,
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet - Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka,
- Prowadzenie „Banku żywności" - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,
Koło Inowrocławskie,
- Prowadzenie „Magazynu mebli" - Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd
Miejski w Inowrocławiu.
W ramach otwartych konkursów ofert w okresie ferii zimowych oraz letnich,
organizacje pozarządowe organizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży
mieszkającej w Inowrocławiu. W 2015 r. zostały zrealizowane następujące formy
wypoczynku:
Ferie zimowe:
- Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami - Integracyjne zimowe wakacje dla dzieci,
- Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - Organizacja obozu sportoworekreacyjno-turystycznego dla dzieci i młodzieży inowrocławskich szkół
w ramach akcji zimowej pn. „Zdrowe, sportowe i wesołe ferie z piłką siatkową
Inowrocław 2015,
- Mątewski Klub Piłkarski - Obóz zimowy drużyny kobiet - piłka nożna,
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu - Półkolonie
w okresie ferii zimowych w 2015 r. dla dzieci z Inowrocławia,
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Inowrocław, Zimowisko
w Dębowej Łące,
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria" - Zdrowe ferie z Flandrią
i OSiR,
- Inowrocławski Klub Sportowy „Karate" - Obóz sportowo-rekreacyjny,
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Inowrocławski Związek Drużyn
Harcerzy - Zimowisko Inowrocławskiego Związku Drużyn Harcerzy.
Wakacje letnie:
- Fundacja K-S-M Jesteśmy z Wami - Integracyjne zielone wakacje dla dzieci,
- Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej - Organizacja obozu sportoworekreacyjno-turystycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas wakacji
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7.

5. Promocja
zdrowia ze
szczególnym
uwzględnieniem
zdrowia
psychicznego

Wspieranie wszelkich
inicjatyw dotyczących
zdrowych form życia
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letnich pn. „Zdrowe, bezpieczne, kulturalne i wesołe wakacje Chłapowo/Władysławowo 2015,
- Klub Pływacki „Delfin” - Obóz wypoczynkowo-sportowy Kołobrzeg 2015,
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu - Organizacja
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.,
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Inowrocław, Obóz harcerski
„Szlakiem zamków rycerskich",
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Inowrocław - Obóz harcerzy
starszych i wędrowników - „Pólko” - „Na bezludnej wyspie",
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria" - Zdrowe wakacje z Flandrią,
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria" - Zdrowe lato z Flandrią,
- Inowrocławski Klub Sportowy „Karate" - Obóz sportowo-rekreacyjny karate,
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Inowrocławski Związek Drużyn
Harcerzy - Obóz edukacyjny Inowrocławskiego Związku Drużyn Harcerzy ZHR
nad Jeziorem Oćwieckim k. Żnina,
- Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne EX AEQUO - Letnie półkolonie
integracyjne - zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. udzielanie dotacji na wspieranie zadań publicznych w ramach otwartych
konkursów ofert (promocja i ochrona zdrowia).
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Lp.
1
1.

Numer i nazwa
celu
strategicznego
2
1.Umacnianie
pozycji rodziny ze
szczególnym
uwzględnieniem
dziecka

Nazwa celu
operacyjnego

Opis stopnia realizacji celu operacyjnego

3
Stworzenie systemu
informacyjnego
o dysfunkcjach
rodziny stwarzających
zagrożenia dla dziecka
i jego prawidłowego
rozwoju oraz szybkich
działań
interdyscyplinarnych
zabezpieczających
prawa dziecka

4
Ważną rolę w tworzeniu systemu informacyjnego pełnił Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, który podejmował szereg działań sprzyjających
usprawnieniu przepływu informacji w zakresie zagrożeń dla rodziny w związku
z przemocą. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia pełnego składu
Zespołu (w dniach 19 marca 2015 r., 25 czerwca 2015 r.,10 sierpnia 2015 r. , 22
października 2015 r.), na których omówiono zagadnienia dotyczące problemu przemocy w
rodzinie,
Ponadto na 1117 posiedzeniach omówiono indywidualne sprawy przemocy w rodzinie.
Zagadnienia te były tematem zebrań 236 grup roboczych.
W 2015 r. do Zespołu wpłynęło 295 formularzy „Niebieskie Karty-A” (zgłoszenie
przemocy wraz z opisem), procedury zostały wszczęte przez:
- Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu - 275,
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu) - 15,
- placówki ochrony zdrowia - 2,
- placówki oświaty - 2,
- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.
Z formularzy Niebieskich Kart- A, które wpłynęły do tut. Zespołu wynika, co następuje:
1. Ogólna liczba osób, wobec których zachodzi podejrzenie, że doświadczają przemocy
w rodzinie wynosi 385 w tym:
- osoby dorosłe: 330 (291 kobiet, 39 mężczyzn),
- dzieci: 55.
2. Wypełniono 11 Niebieskich Kart dla dzieci.
3. Liczba sprawców przemocy w rodzinie wskazanych w ramach procedury wyniosła
ogółem: 313, w tym:
- osoby dorosłe: 310 (25 kobiet, 285 mężczyzn),
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- dzieci: 3.
Na podstawie wypełnionych i przesłanych w 2015r. formularzy „Niebieskie Karty - A”
ustalono, że sprawcy stosowali łączone formy przemocy, najczęściej jednak była to :
- przemoc fizyczna w 233 przypadkach,
- przemoc psychiczna w 298 przypadkach,
- seksualna w 11 przypadkach.
Ustalono także, że w 2015 r. 185 osób stosowało przemoc będąc pod wpływem alkoholu,
natomiast 35 działały pod wpływem środków odurzających.
W 2015 r. w indywidualnych sprawach, w których prowadzono procedury „Niebieskie
Karty”, podjęto następujące działania:
- złożono 14 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Inowrocławiu o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- złożono 3 zawiadomienia o przestępstwie w sprawie znęcania, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk
(w 2 przypadkach odmówiono wszczęcia dochodzenia, w jednym osoba stosująca przemoc
wobec najbliższych została osadzona w zakładzie karnym),
- w 1 sprawie członkowie grupy roboczej uznali za konieczne złożenie wniosku do
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z prośbą o wgląd
w sytuację dzieci,
- w 10 przypadkach wystąpiono do placówek oświatowych z zapytaniem o sposób
funkcjonowania dzieci,
- w 1 sprawie wystąpiono z pismem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radziejowie o przyspieszenie terminu leczenia odwykowego,
- 5 osobom, wobec których zachodziło podejrzenie, że stosują przemoc domową
zaproponowano udział w programie korekcyjno-edukacyjnym,
- ze względu na stan zdrowia dwie osoby zgłoszono psychologowi Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej do objęcia wsparciem w miejscu zamieszkania,
- sprawę jednej rodziny przekazano innemu zespołowi, celem kontynuowania procedury
Niebieskie Karty, z uwagi na fakt, iż wyprowadziła się z terenu Inowrocławia.
4. W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
Zespół podjął działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
5. Członkowie Zespołu uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Komendę
Powiatową Policji w Inowrocławiu pn: „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie –
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współdziałanie instytucji” oraz organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.”
6. W ramach Kampanii „Biała Wstążka” zorganizowano warsztat szkoleniowy
pn. „Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy”.
7. Zgodnie z indywidualnym planem pomocy dla ofiar przemocy zarówno pracownicy
socjalni, jak i funkcjonariusze Policji wizytowali środowiska ofiar przemocy, co miało
pozytywny wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa u osób doświadczających przemocy.
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 9 sprawach wszczęli
procedurę „Niebieskie Karty” w rodzinach, w których istniało podejrzenie występowania
przemocy, przy czym w dwóch sprawach dzieci były bezpośrednio na nią narażone.
Działając w myśl art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie pracownicy socjalni współdziałając z przedstawicielami policji i ochrony zdrowia
dokonali interwencyjnego odebrania dzieci z rodziny, czego następstwem było
umieszczenie małoletnich w pieczy zastępczej.
Wykaz ośrodków i organizacji pozarządowych działających w 2015 r. na rzecz osób
doświadczających przemocy w rodzinie zamieszczony jest na stronie internetowej MOPS
www.mopsinowroclaw.samorzady.pl
Asystent rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w 2015 r. zatrudniał 5 asystentów
rodziny. Z asystentami rodziny w 2015 r. współpracowały łącznie 82 rodziny, w tym
129 dorosłych i 201 dzieci.
Praca asystenta z rodziną została zakończona w analizowanym okresie u 21 rodzin.
Najczęściej powodem zakończenia asystentury było:
- zrealizowanie celów zawartych w planie pracy z rodziną (13 rodzin),
- rezygnacja rodziny ze współpracy (4 rodziny),
- brak realizacji uzgodnionych z rodziną celów (2 rodziny),
- inne powody (np. zmiana miejsca zamieszkania poza miastem Inowrocław), które
dotyczyły 2 rodzin.
U rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 22 sprawach asystent rodziny skierował
wnioski do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o zajęcie stanowiska w sprawach dalszej
opieki nad małoletnimi dziećmi. Wysłano również 5 pism z informacjami o sytuacji rodzin
do kuratorów zawodowych II Zespołu Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym
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w Inowrocławiu. W 1 przypadku powiadomiono Prokuraturę Rejonową o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa. Wysłano także 10 pism do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Inowrocławiu. Ponadto asystenci rodziny zwrócili się ze 166 wnioskami
o udostępnienie danych osobowych.
Do najbardziej dostrzegalnych problemów w rodzinach objętych wsparciem asystenta
rodziny należą:
- niewydolność opiekuńczo-wychowawcza (73 rodziny),
- brak wystarczających środków finansowych (55 rodzin),
- niezaradność życiowa (52 rodziny),
- problemy lokalowe (40 rodzin),
- zadłużenia (38 rodzin),
- brak umiejętności dysponowania posiadanymi środkami (34 rodziny),
- niewypełnianie obowiązku szkolnego (24 rodziny),
- brak umiejętności dbania o higienę (21 rodzin),
- negatywne zachowania dzieci (demoralizacja, karalność) (20 rodzin),
- problemy alkoholowe (17 rodzin),
- przemoc (16 rodzin).
Do wymiernych efektów pracy asystentów z rodzinami wymienić można:
- poprawę umiejętności opiekuńczo-wychowawczych (27 rodzin),
- poprawę sytuacji lokalowej (18 rodzin),
- podniesienie wydolności życiowej (16 rodzin),
- poprawę sytuacji finansowej (14 rodzin),
- całościowe lub częściowe spłacenie zadłużeń (12 rodzin),
- nabycie umiejętności prawidłowego dysponowania posiadanymi środkami (8 rodzin),
- wypełnianie przez dzieci obowiązku szkolnego (8 rodzin),
- ustanie przemocy (7 rodzin),
- prawidłowe nawyki higieniczne (6 rodzin),
- podjęcie działań odwykowych (5 rodzin),
- wykształcenie prawidłowych postaw społecznych u dzieci (2 rodziny).
1. Zespół ds. Rodziny i Interwencji Socjalnych uczestniczył w postępowaniach
dotyczących 376 środowisk (liczba osób w tych środowiskach 1148; liczba wejść
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w środowiska - 918) w tym 184 dotyczyło rodzin. W wymienionych środowiskach
podjęto 66 interwencji socjalnych, natomiast w 321 prowadzono pracę socjalną między
innymi wspomagając działaniami terenowych pracowników socjalnych oraz asystentów
rodziny w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.
W 2015 r. pedagog objął działaniami 59 rodzin (liczba osób w tych rodzinach 245; liczba
wejść w środowisko 158; liczba osób dotkniętych przemocą 6). Natomiast psycholog objął
działaniami 131 rodzin (liczba osób w tych środowiskach 305) i udzielił 401 porad.
W 2015 r. podobnie jak w latach poprzednich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Inowrocławiu współpracował z organizacjami pozarządowymi m.in. poprzez
kwalifikowanie rodzin do pomocy w formie żywności:
2. Według danych Banku Żywności Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta pomoc
żywnościową otrzymało 6 397 osób, mieszkańców naszego miasta po wcześniejszym
zakwalifikowaniu przez MOPS.
Pomoc udzielana była raz w miesiącu dla poszczególnych kategorii osób: matek samotnie
wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodzin wielodzietnych.
3. Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej udzielił pomocy rzeczowej
w formie żywności z Unii Europejskiej 2 942 osobom w kwocie 1 101 799,81 zł.
Asortyment rozdysponowanej żywności to: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna,
kawa instant, płatki kukurydziane, mleko, ser żółty, ser topiony, groszek z marchewką, sok
jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka, klopsiki w sosie
własnym, cukier, olej.
Organizowane były akcje zbiórkowe:
- „Wielka Radość na Wielką Noc” - z pozyskanych środków zakupiono paczki ze
słodyczami dla 100 dzieci;
- „Gwiazdka dla wszystkich dzieci” - z pozyskanych środków zakupiono paczki ze
słodyczami dla 100 dzieci;
4. Zarząd Miejski Polski Czerwony Krzyż
- „Czerwonokrzyska gwiazdka” paczki ze słodyczami z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
– 80 paczek, w tym 25 paczek dla osób starszych o niskich dochodach, korzystających
z usług opiekuńczych,
- „Wyprawka dla żaka” wyprawki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV – VI
i uczniów gimnazjum kl. I – III: – 80 wyprawek ( bloki, farbki, zeszyty, długopisy, kleje
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itp.),
- „Wielkanoc z PCK” paczki z artykułami żywnościowymi z okazji Świąt Wielkanocnych:
– 80 paczek.
5. Chrześcijańska Służba Charytatywna
- pomoc żywnościowa – wsparto 141 osób.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia młodzież z inowrocławskiego Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza przygotowała szlachetną paczkę dla 1 rodziny
z niepełnosprawnym dzieckiem.
W roku ubiegłym Towarzystwo im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie wspomogło
35 rodzin paczkami żywnościowymi, których kwalifikacji dokonali pracownicy socjalni
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Urząd Miasta Inowrocławia przekazał do Ośrodka 161 paczek dla dzieci ze słodyczami
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Na terenie miasta Inowrocławia działają cztery świetlice socjoterapeutyczne prowadzone
przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz jedna, którą
prowadzi Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. W ramach kontynuowanego
miejskiego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił koszt
dożywiania 47 dzieci uczęszczających do ww. świetlic, który wyniósł 17 874,00 zł.
Program zabezpieczał również dożywanie dzieci w szkołach (obiady), zapewnił posiłek
osobom go pozbawionym oraz umożliwił pomoc finansową dla osób nie posiadających
wystarczających środków własnych na zakup żywności. Dane dotyczące dzieci
dożywianych w szkołach są narastające. W tej sytuacji wykazane jest dziecko, które
ukończyło naukę w ostatniej klasie gimnazjalnej w czerwcu 2015 r. jak i to, które
rozpoczęło edukację w szkole od września 2015 r. Ogółem dożywianych było 693 dzieci
z 555 rodzin. Koszt to 414 965,90 zł
Pomocą w formie śniadań objęto 384 dzieci, na które wydatkowano 136 818,40 zł.
Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w czasie trwania
roku szkolnego korzystała z pomocy w formie obiadów. Pomoc w formie zasiłków
przyznawano tylko wówczas, gdy dziecko z przyczyn zdrowotnych nie mogło korzystać ze
zbiorowego żywienia. Pomoc pieniężna była udzielana rodzinom na dzieci objęte
nauczaniem szkół podstawowych i gimnazjalnych, na okres letnich wakacji.

Strona 41 z 69

2.

2. Kompleksowa
Utrzymanie i rozwój
opieka nad osobami usług
niepełnosprawnymi w miejscu
zamieszkania
umożliwiający
osobom
starszym,
niepełnosprawnym,
samotnym,
osamotnionym
i w rodzinach
godnej egzystencji

Id: 09F73103-05C1-44D3-85EE-2C7B5F7596A9. Podpisany

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych stosowana była również wobec rodzin
wychowujących dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym lub uczące się w szkołach
ponadgimnazjalnych, a także wobec osób samotnie wychowujących małe dzieci, matek
rodzin wielodzietnych, kobiet w ciąży.
W okresie sprawozdawczym 54 dzieci z zaburzeniami psychicznymi objęto pomocą
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Specyfika tych usług wymagała ich
zakupu z zewnątrz.
Realizacja usług opiekuńczych
Organizacją i świadczeniem usług gospodarczych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych
zajmuje się Dział Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Inowrocławiu, który w ramach realizacji tej formy pomocy zatrudnia wykwalifikowane
opiekunki, również pielęgniarki.
Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Przed wydaniem decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych przeprowadzany jest wywiad
środowiskowy, w którym pracownik socjalny ustala rodzaj i zakres usług oraz liczbę
godzin koniecznych dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb świadczeniobiorcy oraz ustala
jego dochód albo dochód na osobę w jego rodzinie. Zakres uzależniony jest od
indywidualnych potrzeb podopiecznego, dostosowany do możliwości podopiecznego.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011 r.
nr VII/67/2011, która umożliwia obejmowanie tą formą pomocy zarówno osoby samotne,
jak i osamotnione, a nawet mieszkające z rodziną, która nie może tej pomocy
zapewnić. Świadczenie usług specjalistycznych określa natomiast rozporządzenie Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598, z późn. zm.).
Zapotrzebowanie społeczne w zakresie wspierania osób, które z powodu stanu zdrowia,
lub podeszłego wieku nie są w stanie samodzielnie prowadzić gospodarstwa domowego,
często wymagają pomocy lub wykonania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych jest
coraz większe.
W roku sprawozdawczym pomoc w formie usług opiekuńczych zrealizowano wobec
505 osób, dla porównania w 2014 r. wobec 451 osób.
Usługami opiekuńczymi objęto 375 (w 2014 r. 340) osób a roczny koszt wyniósł

Strona 42 z 69

2 740 315,58 zł.
Usługami opiekuńczymi specjalistycznymi adresowanymi do osób z problemami zdrowia
psychicznego objęto 76 osób. Łączny koszt wyniósł 894 235,44 zł.
Specjalistyczne usługi świadczone dzieciom, które korzystały z terapii sensorycznej,
wymagała ich zakupu z zewnątrz. W 2015 r. z tego rodzaju usług korzystało 54 dzieci,
to o 19 więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Dzieciom przyznano 4 572,50 godzin
zajęć (w 2014 r. - 2 956,5). Roczny koszt wyniósł 182 900,00 zł. W 2014 r. - 118 260,00
zł).
Obiady abonamentowe
Osobom starszym i osobom o dużym stopniu niezaradności życiowej zagwarantowano
pomoc w formie obiadów abonamentowych. Z tej formy pomocy skorzystały 103 osoby.
Koszt udzielonej pomocy wyniósł 108 044,10zł.
Zasiłki celowe
Osoby, które z powodu schorzeń, zaawansowanego wieku oraz których świadczenia
wypłacane przez organy rentowo-emerytalne nie gwarantują pełnej samodzielności
w zaspokajaniu potrzeb materialnych objęte zostały pomocą w formie zasiłków celowych
specjalnych.
W 2015 r. 383 osoby skorzystały z wyżej wymienionej formy pomocy, z przeznaczeniem
na:
- leki i koszty leczenia - 150 osób, koszt 31 789,41 zł,
- opał - 219 osób, koszt 74 850,00 zł,
- żywność - 8 osób, koszt 1 020,00 zł,
- odzież - 5 osoby, koszt 900 zł,
- energię - 51 osób, koszt 7 487,63 zł,
- inne formy - 24 osoby, koszt 5 207,50 zł.
Mieszkania chronione są świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt
w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację
życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę
całodobowej opieki. Mieszkania chronione prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Inowrocławiu i funkcjonują od lipca 2011 r. Pobyt w mieszkaniu
chronionym przyznawany jest decyzją administracyjną. W budynku przy ul. Św. Ducha 90
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wydzielonych jest 35 lokali w tym 34 podlegają zasiedleniu, z czego 31 o pow. ok. 23 m²
(pokój z aneksem kuchennym i łazienką), 3 o powierzchni ok. 56 m ² (3 pokoje z aneksem
kuchennym, łazienką i wc). 1 lokal o pow. 33,32 m² stanowi pomieszczenie wspólne dla
mieszkańców. W ramach części wspólnej mieszkańcom udostępnia się pomieszczenia,
umożliwiające grupowe spotkania rodzinne, ze współużytkownikami i inne.
W mieszkaniach chronionych są 44 miejsca gwarantujące całodobowy pobyt. W ciągu
2015 r. zajmowane były przez 39 osób. Liczba osób przebywająca na stałe lub czasowo na
ich terenie na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 34 (5 osób zmarło).
Poniesione koszty związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych w 2015 r. wyniosły
69 423,86 zł i stanowiły zakupy:
- usług remontowych (konserwacje, naprawy) – 10 633,45zł,
- materiałów i wyposażenia - 483,70 zł,
- energii - 41 443,04 zł,
- usług pozostałych (utrzymanie czystości) – 10 865,53 zł,
oraz opłaty za:
- usługi telefonii stacjonarnej – 590,14 zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 408,00 zł.
Umieszczenia w domach pomocy społecznej.
Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy
niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
przysługuje prawo do umieszczania w domu pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej
świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie
obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb
osób w nim przebywających. W 2015 r. umieszczono 13 osób w domach pomocy
społecznej, w tym 4 na podstawie postanowienia sądu. Odnotowano 3 zgony osób
przebywających w tych domach. Na przestrzeni 2015 r. współfinansowano odpłatność za
pobyt w domach pomocy społecznej 63 osobom. Opłata za pobyt wynosiła 70 % dochodu
własnego osoby umieszczonej w placówce, natomiast pozostałą część poniósł samorząd
gminny. Faktyczne koszty dla każdego domu pomocy są określane corocznie i ogłaszane
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W ubiegłym roku kształtował się on od 2 428,97
do 3 370,50 zł. W 2015 r. łączny koszt jaki poniósł na ten cel Ośrodek to 1 476 883,97 zł.
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Wspieranie,
pomaganie
w kosztach leczenia,
rehabilitacji
niepełnosprawnych
bez względu na wiek,
przyczynę i stopień
niepełnosprawności

3.

3. Stwarzanie
warunków
do poprawy
sytuacji socjalno bytowej lokalnej
społeczności

Udzielanie pomocy
materialnej i
niematerialnej
osobom bezrobotnym,
które nie mają
możliwości własnym
nakładem sił i
środków zaspokojenia
istotnych
i uzasadnionych
potrzeb
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Kwota pozyskana z tytułu wpłat od 4 rodzin na podstawie zawartych z nimi umów
wyniosła 2 686,67 zł, która została odprowadzona do dochodów budżetu miasta.
W porównaniu do 2014 r. udział spadł o 17 169,18 zł.
W formie zasiłku stałego i składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu
co najmniej umiarkowanym, mającym niskie dochody udzielana była pomoc w formie
zasiłku stałego. Zasiłkiem stałym objęto 497 osób w tym samotnie gospodarujących 384.
Koszt ogółem wypłaconych zasiłków wyniósł 2 066 591,14 zł.
W celu umożliwienia tym osobom leczenia Ośrodek opłacał również składki na
ubezpieczenie zdrowotne, o ile osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu
z innego tytułu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 438 osobom. Wydatkowano
na ten cel 168 288,40 zł.
W formie zasiłku okresowego.
W 2015 r. zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności otrzymały 192 osoby na łączną
kwotę 156 458,00 zł, a z powodu długotrwałej choroby 34 osoby, w łącznej kwocie
15 524,00 zł.
W celu usprawnienia społecznego dzieciom z zaburzeniami psychicznymi świadczone były
specjalistyczne usługi w formie terapii sensorycznej. Specyfika tych usług wymagała ich
zakupu z zewnątrz. W 2015 r. z tego rodzaju usług korzystało 54 dzieci. Dzieciom
przyznano 4572,50 godzin zajęć. Roczne wydatki na ten cel wyniosły 182 900,00 zł.
Bezrobocie wciąż stanowi jeden z głównych powodów udzielania pomocy w formie
zasiłku okresowego. W 2015 r. zasiłek okresowy otrzymały 1 604 osoby, w tym aż 1 458
z powodu bezrobocia. Wydatkowano na ten cel 2 978 455,00 zł.
Na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych wypłacano również zasiłki celowe,
w tym osobom bezrobotnym. W 2015 r. struktura wydatków na ten cel przedstawiała się
następująco:
- na zakup odzieży lub obuwia wypłacono 90 osobom 115 świadczeń w kwocie
8 698,11 zł,
- pomocy mieszkaniowej (czynsz, gaz, energia, woda) udzielono 652 osobom w kwocie
297 545,42 zł,
- na leki i leczenie wypłacono 507 osobom, 1 244 świadczeń w wysokości 90 459,68 zł,
- na żywność – 221 osób, 298 świadczeń na kwotę 33 973,66 zł,
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Rozwój zawodowy
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z przepisami
dotyczącymi
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kwalifikacji
(dofinansowanie
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Zapobieganie
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- zasiłki na remont mieszkania - 12 osób, 12 świadczeń na kwotę 1 840,00 zł,
- na zakup opału - 893 osoby, 965 świadczeń na kwotę 414 045,00 zł,
- środki higieniczne - 312 osoby, 529 świadczeń na kwotę 14 292,80 zł.
Umożliwiono w okresie sprawozdawczym pracownikom różnych grup zawodowych udział
w szkoleniach, w tym:
- księgowość - tematyka szkoleń: sprawozdawczości budżetowej, ksiąg rachunkowych,
ewidencji wydatków, środków trwałych, egzekwowania nienależnie pobranych świadczeń,
obsługa programu Płatnik, zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze - 6 osób,
- kadry - tematyka szkoleń: prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, zasady rozliczania
wynagrodzeń i zasiłków - 2 osoby,
- zespół ds. wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego – tematyka szkoleń: pisanie wniosków o dofinansowanie projektów
programów operacyjnych, model pracy z osobami bezrobotnymi, organizowanie
społeczności lokalnej, rewitalizacja społeczna Eurofundusze 2014-2020 – 4 osoby,
- pracownicy socjalni - tematyka szkoleń: model kontraktowania usług społecznych, praca
z rodziną, komunikacja z trudnym klientem, aspekty bezpieczeństwa pracowników
socjalnych, superwizja pracy socjalnej, komunikacja z osobami niepełnosprawnymi,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, formy aktywizacji społeczno – zawodowej
osób bezdomnych – 18 osób
- dział usług opiekuńczych – tematyka szkoleń – trening umiejętności społecznych
w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, potrzeby i możliwości aktywnego życia
seniora – 4 osoby
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Zespół ds.
rodziny – tematyka szkoleń: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wsparcie kobiet
doświadczonych przemocą ekonomiczną, krzywdzone dziecko – diagnoza, ochrona,
pomoc, aktywizujące metody pracy z rodziną wieloproblemową - 9 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu wypłacał dodatki mieszkaniowe
i energetyczne. Potencjalnym świadczeniobiorcą tej formy pomocy mogły zostać osoby
spełniające określone prawem wymogi:
- posiadały tytuł prawny do zajmowanego mieszkania,
- dochód brutto na osobę w gospodarstwie domowym nie był większy niż 125% najniższej
emerytury to jest 1 100,56 zł w gospodarstwach wieloosobowych i 175% najniższej
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emerytury w gospodarstwach jednoosobowych to jest 1 540,79 zł brutto,
- powierzchnia użytkowa mieszkalna nie przekraczała dopuszczalnej powierzchni
normatywnej tj. dla 1 osoby - 35m², dla dwóch – 40m², dla trzech – 45m², dla czterech 55m², dla pięciu – 65m², na każdą kolejną o 5m² więcej, zwiększonej w każdym przypadku
maksymalnie o 30%.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnica między wydatkami przypadającymi
na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu, a kwotą którą powinna opłacić osoba
ubiegająca się o dodatek z własnych dochodów. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest
na okres 6 miesięcy.
W okresie sprawozdawczym wypłacono:
- 24 982 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 4 184 decyzji, na łączną
kwotę 5 680 570,85 zł. Średni dodatek mieszkaniowy wynosił 227,39 zł. Z tej formy
pomocy korzystało 2 652 gospodarstw domowych,
- 7 123 dodatków energetycznych, na podstawie 1 229 decyzji, na łączną kwotę
103 625,08 zł. Wartość świadczenia miesięcznego wynosiła od 11,09 zł do 18,93 zł.
Niezależnie od pomocy udzielanej w formie ww. dodatków udzielana była pomoc
w formie zasiłków celowych na pomoc mieszkaniową (gaz, energia, woda, czynsz).
Z zasiłków tych skorzystały 652 rodziny, wypłacono 3 783 świadczeń na kwotę
297 545,42zł. Ponadto pomocy materialnej z przeznaczeniem na zakup opału udzielono
893 rodzinom, wypłacono 965 świadczeń na kwotę 414 045,00 zł
Ze schronienia w 2015 r. korzystały 86 osoby, w tym 9 bezdomnych regulowało należności
za noclegi ze środków własnych w części lub całości. Z ogólnej liczby bezdomnych,
6 stanowiły kobiety i ich czworo dzieci. Rejestr zgłaszających problem bezdomności
obejmuje 186 osób, co świadczy o tym, że 100 z tych osób nie wyrażało chęci korzystania
z pomocy w tej formie. Baza Inowrocławskiego Schroniska Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta pod koniec 2015 r. wynosiła 44 miejsca noclegowe plus 15 miejsc
w ogrzewalni, udostępnianej osobom nietrzeźwym.
W Inowrocławiu działa też schronisko dla kobiet oraz kobiet z dziećmi, które dysponuje
20 miejscami. Ośrodek współpracuje z wieloma schroniskami na terenie kraju, by móc
zapewnić miejsce noclegowe tym osobom, które z inowrocławskich schronisk zostali
usunięci za brak przestrzegania regulaminu lub z powodu braku miejsc w inowrocławskim
schronisku.
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Koszty, jakie MOPS poniósł na opłaty za pobyt i wyżywienie w schroniskach
przedstawiają się następująco:
- posiłki w schronisku 136 598,90 zł,
- noclegi 174 932,40 zł.
Osoby bezdomne mające ostatnie stałe zameldowanie w obrębie administracyjnym
Inowrocławia skorzystały z wszechstronnych form wsparcia materialnego
i niematerialnego. Każdy bezdomny przebywający w Inowrocławiu objęty jest pracą
socjalną. W okresie sprawozdawczym 2 osoby wyprowadzono z bezdomności. 6 osobom
bezdomnym po przeprowadzeniu wywiadu społecznego przez pracowników socjalnych
Ośrodka, Prezydent Miasta Inowrocławia przyznał prawo do 90 dniowego ubezpieczenia
zdrowotnego. Monitoring bezdomności prowadzony był całorocznie. Nasila się jednak
w okresie jesienno-zimowym. Ośrodek w październiku 2015 r. zorganizował spotkanie
z udziałem Policji, Straży Miejskiej, kierowników schronisk dla mężczyzn i kobiet,
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaksicach oraz organizacji pozarządowych
spoza Inowrocławia, prowadzących schroniska dla bezdomnych. Na spotkaniu
zaktualizowano zasady monitoringu i pomocy dla bezdomnych w okresie zimy. Ustalono
również bazę noclegową w Schronisku Turystycznym przy ul. Daniela Rakowicza na
wypadek gdyby posiadana całorocznie w naszym mieście okazała się niewystarczająca.
W marcu 2015 r. przy ul. Solankowej oddano do użytku kolejne, trzecie mieszkanie
treningowe w mieście, w którym zamieszkały dwie matki z dziećmi, podopieczne
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. O remont i wyposażenie mieszkania
w meble i niezbędny sprzęt zadbało Stowarzyszenie Rodzina – Godne Życie. To drugie
mieszkanie na tej ulicy. Trzecie funkcjonuje przy ul. Toruńskiej (62 m²) i mieszkają w nim
mężczyźni, podopieczni Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Mieszkania
treningowe są kolejnym etapem wychodzenia z bezdomności i mają pozwolić
usamodzielnić się, nabrać pewnych nawyków, które są potrzebne w normalnym życiu.
Pobyt w mieszkaniu chronionym jest czasowy, nie dłuższy niż 3 lata i może być
przedłużony w uzasadnionych przypadkach. Użytkownicy tych mieszkań samodzielnie
utrzymują mieszkanie, ponoszą koszty ich utrzymania i odpowiedzialność.
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Lp.
1
1.

Numer i nazwa
celu strategicznego
2
5. Promocja zdrowia
ze szczególnym
uwzględnieniem
zdrowia
psychicznego

Nazwa celu
operacyjnego
3
Zwiększenie oferty
wspierania osób
mających problemy ze
zdrowiem psychicznym
przez rozwój usług
środowiskowych oraz
utworzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi
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Opis stopnia realizacji celu operacyjnego
4
Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu jako placówka wsparcia dziennego
pobytu dla 40 osób: typu A - dla osób przewlekle psychicznie chorych, typu B - dla
osób upośledzonych umysłowo, typu C - osób wykazujących inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych, prowadzi działalność od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30. Dom otwarty jest 8 godzin, w tym co najmniej przez
6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami. Pozostały czas działalności
przeznaczany jest na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie
prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie
doprowadzania na zajęcia lub odprowadzania po zajęciach.
Baza lokalowa
- powierzchnia ogólna budynku 415,21 m²,
- brak barier architektonicznych w otoczeniu i w budynku (na zewnątrz – podjazd dla
osób niepełnosprawnych, wewnątrz – platforma przyschodowa),
- 6 pomieszczeń sanitarnych wyposażonych w poręcze, uchwyty udogodniające
korzystanie (2 toalety dla kobiet, 2 dla mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych
i personelu),
- łazienka wyposażona w natrysk,
- 10 funkcjonalnych pomieszczeń - pracowni do prowadzenia zajęć wspierającoaktywizujących:
sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin – świetlica,
pełniąca funkcję jadalni, pracownia kulinarna, pokój konsultacyjny, wyciszeń,
pracownia
komputerowo-edukacyjna,
plastyczno-techniczna,
krawieckorękodzielnicza, terapii ruchowej i porządkowo-gospodarcza. W 2015 r. utworzono
pracownię modelarsko-stolarską.
Zwiększenie liczby miejsc statutowych
Z uzyskanej dotacji na standaryzację ośrodków wsparcia z KPUW w Bydgoszczy
zgodnie z zawartą umową z dnia 3 lipca 2015r., wykonano:
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- remont łazienek,
- pozyskano dodatkową toaletę dla kobiet,
- zlikwidowano podwyższony brodzik pod prysznicem,
- wykonano siodełko i poręcze tamże,
Wykonane parce umożliwiają zwiększenie o 5 liczby miejsc statutowych w ŚDS.
Kadra
Na 12 etatach zatrudnionych było 12 osób w tym:
dział administracyjny: 2 osoby,
zespół wspierająco-aktywizujący: 9 osób w tym kierownik,
dział obsługi: 1 osoba.
8 osób posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 1 osoba wyższe licencjat, 3 osoby
średnie odpowiedniej specjalizacji.
Szkolenia wewnętrzne
W roku 2015 zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie
środowiskowych domów samopomocy
przeprowadzono 7 szkoleń o następujących tematach:
- „Omówienie i wprowadzenie programu działalności i planu pracy na 2015r., ŚDS
uzgodnionego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w Bydgoszczy i zatwierdzonego
przez Prezydenta Miasta Inowrocławia”- 9 osób,
- „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy –
omówienie zmian” – 10 osób,
- „Kontrola zarządcza – obowiązująca dokumentacja w ŚDS”- 11 osób,
- „Asertywna komunikacja w pracy z uczestnikiem ŚDS”- 9 osób,
- „Fenyloketonuria”- 8 osób,
- „Ochrona danych osobowych, wdrożenia, aktualizacja, nowelizacja ustawy
o ochronie danych osobowych” – 11 osób,
- „Stres i wypalenie zawodowe – jak skutecznie radzić sobie z kryzysem pomagania” –
10 osób.
Szkolenia zewnętrzne:
Pracownicy ŚDS uczestniczyli w 7 szkoleniach, 3 konferencjach i 1 kursie.
Konferencje:
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- „Podsumowująca realizację Priorytetu VII POKL ze szczególnym uwzględnieniem
projektu systemowego RCRS w Toruniu „Akademia Pomocy i Integracji społecznej –
Wsparcie Kadr” – 1 osoba,
- „Instrumenty wsparcia rozwojowo-edukacyjnego jako środki przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu” – 1 osoba,
- „Rola Środowiskowych Domów Samopomocy w psychiatrii środowiskowej na
przykładzie metody „Otwartego dialogu” – 3 osoby.
Szkolenia:
- „Praca z klientem przejawiającym zaburzenia psychiczne” – 2 osoby,
- „Alternatywne formy komunikacji z osobami niepełnosprawnymi” – 1 osoba,
- „Terapeuta zajęciowy – rola, obowiązki i odpowiedzialność” – 8 osób,
- „Płace Optivum – rozliczenie i korekta absencji” – 1 osoba,
- „Nowelizacja Kodeksu Pracy – akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia po
zmianach prawnych 2015-2016”- 1 osoba,
- „ABI – po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
obowiązujących od stycznia 2015r.” – 1 osoba,
- „Eurofundusze 2014-2020 źródło dodatkowego wsparcia finansowego samorządów” 1 osoba.
Kurs:
- „Kurs języka migowego” – 2 osoby.
W ramach samokształcenia 5 osób uzupełnia swoje kwalifikacje.
Uczestnicy
43 osoby w tym: 19 kobiet i 24 mężczyzn. W tej liczbie:
- 14 osób - przewlekle psychicznie chorych,
- 23 osoby - upośledzenie umysłowe - w tym:
- głęboki stopień 2 osoby,
- znaczny stopień 2 osoby,
- umiarkowany stopień 17 osób,
- lekki stopień + inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne 2 osoby,
- 6 osób wykazywało inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Oferta kierowana do uczestników zajęć - zadania realizowane były zgodnie
z Programem działalności i Planem pracy ŚDS na dany rok uzgodnionym z Wojewodą
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Kujawsko-Pomorskim i zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
Terapia:
- Ergoterapia, chromoterapia, arteterapia, estetoterapia - 383 działania,
- Biblioterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, teatroterapia, ludoterapia - 599 działań.
- Socjoterapia – 95 działań.
Treningi:
- funkcjonowania w codziennym życiu – 130 działań,
- umiejętności interpersonalnych terapia indywidualna – rozmowy z uczestnikami
prowadzone przez psychologa, pedagoga i instruktorów terapii zajęciowej –
574 działania,
- umiejętności społecznych – 264 działania,
- spędzania czasu wolnego - udział w wystawach, konkursach, festynach, spotkaniach
integracyjnych w placówce i poza nią – 186 działań.
Rehabilitacja – fizjoterapia:
- trening rekreacyjno-sportowy – 117 działań,
- kinezyterapia – 61 działań,
- rekreacja fizyczna i sport – 188 działań,
- hydroterapia – 61 działań.
Poradnictwo psychologiczne:
- diagnostyka psychologiczna – 2 diagnozy,
- opinie psychologiczne – 8
- konsultacje indywidualne, grupowe, psychoedukacja, rozmowy interwencyjne 158 działań,
- treningi umysłu i relaksacyjne – 101 działań.
Aktywizacja zawodowa:
- teoretyczne zajęcia pogadanki i rozmowy – 46 działań
- zajęcia praktyczne:
- wykorzystanie Internetu (m.in. umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych,
spotkania z doradcą zawodowym ) – 166 działań,
- udział w projekcie EFS: „Nowe możliwości – aktywizacja społeczna–zawodowa
40 młodych
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
z
powodu
niepełnosprawności z województwa kujawsko-pomorskiego”- 9 osób w tym:
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- szkolenie „Pracownik małej gastronomii” – 4 osoby,
- szkolenie „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” – 5 osób.
Efekt szkolenia – 1 uczestniczka uzyskała stałą pracę.
Inne formy:
- profilaktyczno-edukacyjno-zdrowotne – 46 działań,
- treningi lekowe – 74 działania,
- konsultacje lekarskie, wsparcie podczas wizyty w poradniach specjalistycznych
i rodzinnych, doprowadzenie do specjalistycznych badań lekarskich, hospitalizacji,
stały kontakt z lekarzem prowadzącym w procesie hospitalizacji – 56 działań,
- psychoedukacja dla rodzin – 23 członków rodzin,
- wyżywienie – 1 gorący posiłek dziennie (catering) – 41 osób,
- trening kulinarny w tym 2 razy w tygodniu śniadania – 256 działań,
- treningi higieny, osobistego wizerunku i zasad zachowania przy posiłkach –
512 działań,
- treningi praktyczne – przestrzegania norm żywieniowych, samodzielnego planowania
wydatków, gospodarowania finansami, dokonywania zakupów – 53 działania,
- spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego (omawianie i przekazywanie
informacji nt. uczestników, ich zachowania, aktywności na zajęciach, nasilonych
objawów chorobowych, planowanie działań na rzecz uczestników i ich rodzin) – 30
spotkań,
- spotkania społeczności - udział w planowaniu działań organizowanych przez Dom –
47 spotkań i 6 spotkań z rodzinami.
Środki finansowe
Przyznana dotacja celowa na rok 2015 wynosiła: 676 961,00 zł.
Wydatkowano: 676 836, 49 zł, tj. 99,98 %
Kwota zwrotu dotacji do budżetu: 124,51 zł.
Liczba osób nieodpłatnie korzystających z usług ŚDS (stan na 31 grudnia roku
sprawozdawczego) - 35 osób.
Liczba osób wnoszących opłatę za pobyt w ŚDS (stan na 31 grudnia roku
sprawozdawczego) - 5 osób.
Odpłatność uczestników za pobyt - 8 794, 64 zł.
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DOM DZIENNEGO POBYTU „ŻYCZLIWA PRZYSTAŃ"
Lp.
1
1.

Numer i nazwa
Nazwa celu
celu strategicznego
operacyjnego
2
3
Kompleksowa
Utrzymanie istniejącej
opieka nad osobami bazy dziennego
niepełnosprawnymi wsparcia dla osób
starszych,
niepełnosprawnych
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Opis stopnia realizacji celu operacyjnego
4
Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań" jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu
lokalnym, przeznaczonym dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb.
Zadania domu realizowane są w jego głównej siedzibie przy ul. Stanisława Wachowiaka
6 oraz filii przy ul. Władysława Łokietka 12 w Inowrocławiu.
Dom działa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Do Domu Dziennego Pobytu kierowane są osoby na podstawie decyzji wydawanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
W 2015 r. skierowanych było do Domu Dziennego Pobytu 85 osób. Stan pensjonariuszy
na koniec grudnia wyniósł 67.
Dom zapewnia podopiecznym dzienny pobyt, w tym wyżywienie (3 posiłki dziennie),
a w miarę możliwości również specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także świadczenia
rekreacyjno-kulturalne i edukacyjne.
W Domu Dziennego Pobytu organizowana jest pod kierunkiem instruktorów K-O
działalność kulturalno-oświatowa, w ramach której prowadzone są różne formy zajęć,
ujęte w ramowym planie pracy i mające charakter stały, tj.:
- zajęcia plastyczne i rękodzieło, które usprawniają manualnie i pobudzają do działania
oraz dostarczają radości po wykonaniu prac,
- robótki ręczne, które pomagają uczestnikom rozwinąć się manualnie i osiągnąć jak
największą samodzielność, tj. wyszywanie, szydełkowanie, robienie na drutach,
haftowanie,
- muzykoterapia będąca formą psychoterapii, która pozytywnie wpływa na organizm
ludzki w terapii nerwic, depresji, zapobiega negatywnym dla zdrowia skutkom stresu
poprzez śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, a także poważnej,
- biblioterapia, która ma relaksujący wpływ na czytelnika, bądź słuchacza w tzw. słowie
mówionym, która rozbudza nawyk czytania i poznawania wielkich dzieł literackich,
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w ramach której raz w miesiącu są organizowane spotkania z pracownikami Biblioteki
Miejskiej,
- terapia śmiechem poprzez spotkania z humorem i satyrą.
W celu podtrzymania i umacniania sprawności umysłowej podopieczni grają w gry
świetlicowe, które zapewniają rozrywkę oraz rozwijają umiejętność przebywania
w grupie.
Uczestniczą w konkursach i turniejach rozwijających intelektualnie, pobudzających
pomysłowość i odwagę, m.in. wielkie dyktando, turnieje sportowe, turnieje warcabowe,
chińczyk. Prowadzone są także rozrywki umysłowe tj. quizy, zagadki, krzyżówki,
rebusy, kalambury, zabawy słowem, ćwiczenia pamięci, testy na inteligencję.
Powyższe zajęcia zwiększają koncentrację uwagi, pamięci, wyobraźni, refleksu
i logicznego myślenia.
Inne formy zajęć mają charakter cykliczny, sporadyczny i okazjonalny. Są nimi: obchody
rocznic i różne wydarzenia historyczne, jubileusze, obchody imienin i urodzin
podopiecznych, biesiady muzyczne, taneczne, konkursy i turnieje.
Podopieczni mają również możliwość integracji ze środowiskiem poprzez spotkania
z mieszkańcami domów dziennego pobytu, domów pomocy społecznej, z dziećmi
i młodzieżą miejskich przedszkoli i szkół, dzięki czemu kształtują pozytywne relacje
z otoczeniem, zwiększają możliwości komunikacyjne, rozwijają życie kulturalne.
Informacje dotyczące powyższej działalności umieszczane są systematycznie na blogu
Domu Dziennego Pobytu (zyczliwaprzystan.blogspot.com).
W ramach działalności opiekuńczej Dom Dziennego Pobytu zapewnia pomoc
w zaspokajaniu potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zatrudnione
opiekunki sprawują nadzór nad stanem zdrowia i samopoczuciem przebywających w
placówce osób oraz nad przyjmowanymi przez nich lekami.
Prowadzona jest również profilaktyka zdrowotna. Codziennie wykonywany jest pomiar
ciśnienia, gimnastyka izometryczna, zabiegi rehabilitacyjne tj. naświetlania lampą
bioptron, solux. Organizowane są cotygodniowe pogadanki o tematyce zdrowotnej,
prowadzone przez opiekunów Domu Dziennego Pobytu. Tematyka pogadanek dotyczy
najczęściej występujących chorób u pensjonariuszy.
W celu poprawy stanu zdrowia Dom prowadzi działalność gastronomiczną, zapewniając
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trzy posiłki w ciągu dnia (śniadanie, obiad i kolacja „na wynos"). Stosowane są normy
żywieniowe opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a także
zasady systemu HACCP. Aby normy żywieniowe były zachowane, codziennie obliczane
są wartości odżywcze posiłków. Dziennie przygotowuje się około 60 posiłków
w siedzibie Domu przy ul. Stanisława Wachowiaka 6, do filii przy ul. Władysława
Łokietka 12 posiłki dowożone są przez przewoźnika, z którym zawarta jest umowa
cywilnoprawna.
Koszty utrzymania Domu Dziennego Pobytu pokrywane są ze środków budżetu Miasta.
Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na 2015 r., Dom Dziennego Pobytu
otrzymał środki na funkcjonowanie Domu w wysokości 944 934,00 zł, z czego
wydatkowano 939 197,51 zł. Plan finansowy na 2015 rok został zrealizowany w 99,39%.
Dzienna stawka żywieniowa dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu na 2015 r.
ustalona została w wysokości 7,60 zł.
Podstawą do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w Domu jest średni miesięczny
koszt pobytu w danym roku budżetowym oraz dochód osoby samotnie gospodarującej
lub osoby w rodzinie. Średni miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w 2015 r.
wyniósł 873,83 zł. Odpłatność jest ponoszona do wysokości średniego miesięcznego
kosztu utrzymania podopiecznego w danym roku budżetowym. Jest ona naliczana
procentowo w zależności od posiadanego dochodu. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej lub w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego. Nieodpłatnie z usług Domu Dziennego Pobytu w 2015 r. korzystało
7 osób.
Wpływy od podopiecznych za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w roku 2015 wyniosły
105 708,21 zł. Plan finansowy dochodów w 2015 r. został zrealizowany w wysokości
100,67%.
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OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
Lp.
1
1.

Numer i nazwa
celu strategicznego
2
4. Przeciwdziałanie
wszelkim
przejawom patologii
społecznej i
marginalizacji
społecznej

Nazwa celu
operacyjnego
3
Zwiększenie
dostępności do miejsc
i form pomocy dla
osób uzależnionych
i ich rodzin
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Opis stopnia realizacji celu operacyjnego
4
W ramach tego obszaru w Oddziale Terapii Uzależnień Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu zrealizowano programy
pomocy dla:
- osób nadużywających bądź uzależnionych od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki) oraz członków ich rodzin,
- osób współuzależnionych i osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików,
- osób stosujących przemoc lub doświadczających przemocy w rodzinie,
- młodzieży z problemami okresu adolescencji,
- par i rodzin będących w kryzysie.
Pomoc świadczona była w formie:
- konsultacji i poradnictwa,
- psychoterapii indywidualnej,
- psychoterapii grupowej,
- pomocy psychologicznej (w tym diagnozy psychologicznej),
- pomocy psychiatrycznej – farmakoterapii,
- terapii par i terapii rodzinnej.
W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 930 osób – 405 kobiet i 525
mężczyzn, w tym 39 osób nieletnich (20 kobiet i 19 mężczyzn). Najliczniejszą grupę
stanowiły osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków (516 osób); rodzice
z problemami wychowawczymi bądź związanymi z zażywaniem dopalaczy przez ich
dzieci, osoby współuzależnione oraz członkowie rodzin osób uzależnionych byli
reprezentowani mniej licznie (odpowiednio: 82, 74 i 65 osób). Ogółem terapeuci
przeprowadzili 2649 sesji i spotkań grupowych.
Z porad i konsultacji skorzystało 400 osób (197 kobiet i 203 mężczyzn, w tym
27 nieletnich – 10 kobiet i 17 mężczyzn).
Pomoc psychologiczna udzielona została 49 osobom (27 kobietom i 22 mężczyznom,
w tym 4 osobom nieletnim – po 2 kobietom i mężczyznom), podczas 126 sesji.
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2.

4. Przeciwdziałanie
wszelkim
przejawom patologii
społecznej
i marginalizacji
społecznej

Działania
informacyjne
i edukacyjne związane
z profilaktyką i
promocją zdrowia oraz
poszerzanie wiedzy
młodych i dorosłych
mieszkańców Miasta
na temat szkodliwości
picia alkoholu i
używania narkotyków
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W obszarze problemów alkoholowych – 46 osobom, natomiast w obszarze problemów
narkotykowych 3 osobom. Dla 7 pacjentów wykonana została diagnoza psychologiczna
(intelektualna, neuropsychologiczna, osobowościowa, projekcyjna). Dyżury psychologa
odbywały się 2 razy w tygodniu w wymiarze 15 godzin.
Z pomocy psychiatrycznej skorzystało 109 osób (44 kobiet i 65 mężczyzn).
Przeprowadzono 164 spotkania konsultacyjne, w których wzięły udział osoby ze
zdiagnozowanym uzależnieniem mieszanym (38 osób), uzależnieniem od alkoholu
(37 osób), w tym z podwójną diagnozą oraz osoby z zaburzeniami nastroju
(afektywnymi, epizodem depresyjnym) i zaburzeniami nerwicowymi (34 osoby).
Dyżury lekarza psychiatry odbywały się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin.
W terapii indywidualnej uczestniczyły 164 osoby (74 kobiety i 90 mężczyzn, w tym 6 –
tylko kobiety).
W grupowych formach pomocy wzięło udział ogółem 176 osób (44 kobiety i 132
mężczyzn).
W tym zakresie zrealizowano następujące programy, kampanie lokalne i ogólnopolskie:
1. „Powstrzymaj pijanego kierowcę”
Kampania realizowana była od jesieni 2014 r. Głównym celem kampanii było
podniesienie świadomości społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm
kierowcy oraz możliwych skutków jazdy pod wpływem alkoholu, a także zmiana
niekorzystnych postaw wobec problemu nietrzeźwości na drogach.
W 2015 r. w ramach kampanii przeprowadzono 4 konkursy w szkołach, których celem
było rozpowszechnienie założeń kampanii, zwiększenie wiedzy na temat
niebezpieczeństwa, jakie stwarzają na drodze osoby pod wpływem alkoholu,
promowanie odpowiedzialnego zachowania w ruchu drogowym, rozwijanie
umiejętności kreatywnego myślenia, doskonalenie umiejętności posługiwania się
nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu, organizacja wystawy prac
uczestników ze szkół podstawowych oraz emisja w lokalnej telewizji filmu
reklamowego uczestników konkursu ze szkół ponadgimnazjalnych.
2. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, którą
zorganizowało Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania,
odbyła się pod hasłem „Grajmy w jednej drużynie”. Jednym z głównych jej założeń
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było motywowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska
lokalnego, by czuć się potrzebnym oraz korzystać z pomocy innych. Aktywność w tym
kierunku miała na celu chronić dzieci i młodzież przed podejmowaniem ryzykownych
zachowań, takich jak sięganie po papierosy, alkohol i inne substancje psychoaktywne.
Kampania realizowana była od kwietnia do października 2015 r. w świetlicach
socjoterapeutycznych „Motylek”, „Kasztanek”, „Świetlik” i „Tygrysek” Ośrodka
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz „Niezapominajka”
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
W ramach kampanii zorganizowano:
- konkursy plastyczno-literackie „Warto pomagać”, „Razem lepiej”,
- konkurs fotograficzny „Tekturowy ludzik”,
- konkurs internetowy „Zagrywka w punkt”,
- quiz dotyczący gry w siatkówkę „Zdrowe zagranie”,
- konkurs zespołowy „Nawzajem” polegający na poznaniu działania lokalnych
organizacji pozarządowych i zaprezentowaniu jej na fotografiach,
- bieg patrolowy,
- konkurs Pięknego Czytania i Czytania ze Zrozumieniem,
- zajęcia warsztatowe dotyczące pasji, marzeń, zainteresowań,
- zajęcia warsztatowe „Ja – Ty – My”, „Nie jesteś sam”,
- turniej wiedzy „Miliard w rozumie”.
Ponadto odbiorcy kampanii wzięli udział w projekcie na wykonanie graffiti, turnieju
warcabowym i Przeglądzie Twórczości Artystycznej. Wykonali album o Inowrocławiu,
ulotki o tematyce profilaktycznej oraz tekturowy model Tymka. Nakręcili także filmik
profilaktyczny „Chwila słabości”.
Laureaci konkursów otrzymali od organizatorów nagrody rzeczowe w postaci
kalendarzy, gier planszowych oraz dyplomy. Pedagogów zaangażowanych w kampanię
nagrodzono certyfikatami.
Ogółem w kampanii wzięło udział 93 dzieci oraz 53 rodziców.
3. „Pozory mylą, dowód nie”
Głównym celem działań podejmowanych w ramach kolejnej edycji ogólnopolskiej
kampanii „Pozory mylą, dowód nie” organizowanej przez Związek Pracodawców
Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Komendę Główną Policji było
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zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły wygląd
kupującego nie oznacza pełnoletności upoważniającej do zakupu napojów
alkoholowych.
W grudniu 2015 r. we współpracy z inowrocławskimi szkołami ponadgimnazjalnymi
przeprowadzono badanie metodą obserwacji uczestniczącej, tzw. „tajemniczy klient”.
Jego wykonanie poprzedziły: spotkanie z pedagogami, podczas którego omówiono cele
i przebieg kampanii oraz przekazano materiały edukacyjne, jak również 2 szkolenia
młodzieży i dorosłych przygotowujące do przeprowadzenia badania, w których udział
wzięło 31 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 13 dorosłych pracowników
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Celem badania było sprawdzenie, czy sprzedawca gotów był sprzedać alkohol pomimo
podejrzenia, że kupujący jest osobą nieletnią, czy żądał okazania dowodu tożsamości,
jak zachowywał się wobec reakcji świadka sprzedaży.
Badaniem objęto 98 punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
Inowrocławia. Wzięło w nim udział 13 osób dorosłych, które będąc świadkami
sprzedaży lub odmowy sprzedaży napojów alkoholowych w określony sposób
reagowały na zaistniałą sytuację oraz 31 osób „małoletnich”, w rzeczywistości
pełnoletnich, usiłujących zakupić alkohol uczniom z następujących inowrocławskich
szkół: II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, III Liceum
Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego.
Badanie przeprowadzono w 98 punktach sprzedaży. W 41 punktach sprzedaży napojów
alkoholowych ekspedient gotów był sprzedać zamówiony przez młodzież napój
alkoholowy – (sam, z własnej inicjatywy) nie zażądał okazania dowodu tożsamości
od kupujących. W 57 punktach sprzedaży alkoholu sprzedawca od razu (bez interwencji
świadków sprzedaży) zażądał okazania dowodu tożsamości przez kupujących
i z powodu jego braku odmówił sprzedaży. Ogółem okazania dowodu tożsamości
zażądało 79 sprzedawców (57 bez interwencji dorosłego audytora, 21 po interwencji
audytora, 1 po konsultacji z przełożonym), natomiast 19 w ogóle nie spytało o dowód
pełnoletności. W 40 punktach sprzedaży napojów alkoholowych dorośli uczestnicy
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badania interweniowali sugerując sprzedawcy, że powinien sprawdzić dowód
tożsamości kupującego wyglądającego na nieletniego: w 23 po interwencji ekspedient
odmówił sprzedaży napoju alkoholowego, natomiast w 17 sklepach zignorowano
interwencję i kontynuowano sprzedaż bez weryfikacji wieku kupujących.
4. „Narkotyki? Na Co Mi To!”
Finał kolejnej edycji konkursu organizowanego w ramach kampanii „Narkotyki? Na Co
Mi To!”, odbył się w listopadzie 2015 r. w Teatrze Miejskim. Celem konkursu,
w którym udział wzięli uczniowie z inowrocławskich gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, było wyłonienie najbardziej kreatywnej i najciekawszej
prezentacji swojej pasji. Ponadto założeniem konkursu było propagowanie pozytywnego
wizerunku młodzieży w ciekawy sposób spędzającej czas, nie używającej narkotyków.
Finał konkursu stał się także przestrzenią poszukiwania inspiracji dla młodzieży.
Swoje pasje zaprezentowało jury i publiczności łącznie 15 uczestników konkursu.
Indywidualnie wystąpili uczniowie z Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Zygmunta Wilkońskiego, Gimnazjum w Zespole Szkół Integracyjnych im. Powstańców
Wielkopolskich, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza oraz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Zgłosiły się także 3 grupy z Gimnazjum przy Zespole
Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich.
„III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”
„III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków” opracowany przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy do grupy rekomendowanych
ogólnopolskich programów profilaktycznych adresowanych do populacji dzieci
i młodzieży wchodzących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami
psychoaktywnymi. Promuje wśród odbiorców postawy abstynenckie, zwiększa ich
świadomość w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu oraz angażuje rodziców,
którzy mają znaczący wpływ na postawę dzieci wobec tej substancji i ich decyzję o jej
spożywaniu. W trakcie dwóch edycji programu w 2015 r. 12 realizatorów
przeprowadziło zajęcia w 10 placówkach na terenie Inowrocławia (łącznie 21 realizacji
w 2015 r.). Programem objęto łącznie 436 uczniów (w tym 235 chłopców oraz
201 dziewcząt). W ocenie realizatorów młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach,
wykazywała duże zainteresowanie programem oraz tematem zajęć.
W każdej z placówek odbyły się spotkania dla rodziców. Uczestniczyło w nich łącznie
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439 osób (62,2%) spośród 706 zaproszonych.
Odbiorcami programu było także 375 członków rad pedagogicznych. Realizatorzy
przedstawili lub przypomnieli im najistotniejsze treści i cele zajęć dla uczniów oraz
podzielili się z nimi własnymi spostrzeżeniami na ich temat.
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców
Celem warsztatów była odbudowa i wzmacnianie więzi w rodzinie, ponieważ dobra
więź emocjonalna z rodzicami to najważniejszy czynnik chroniący dziecko przed
różnymi zagrożeniami, m.in. narkotykami, alkoholem, negatywną grupą rówieśniczą.
Podczas zajęć poruszano następujące zagadnienia:
- uświadomienie, że przez zmianę siebie zmienia się relacje w rodzinie,
- nauczenie akceptowania uczuć i emocji oraz bezpiecznego ich wyrażania,
- nauczenie sposobów wyrażania swoich potrzeb i oczekiwań,
- uwrażliwienie na pozytywne zachowanie dziecka i nauczenie sposobów pozytywnego
wzmacniania,
- uczucia,
- granice,
- zachęcanie dziecka do współpracy,
- rozwiązywanie problemów i konfliktów,
- zachęcanie do samodzielności.
W 2015 r. zrealizowano 5 warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców. W warsztatach
uczestniczyło w sumie 63 rodziców, w tym 42 matki i 21 ojców. Praca z jednym
rodzicem, to praca z jednym systemem rodziny, tak więc poprzez współpracę
z rodzicem oddziaływano psychoedukacyjnie na 50 rodzinnych środowisk zagrożonych
patologicznymi mechanizmami. W porównaniu z wcześniejszymi latami wzrósł udział
par rodzicielskich (13 par), a więc i ojców. Warto odnotować większą obecność ojców
na zajęciach w kontekście generalnej tendencji niewystarczającej pozycji ojca
w rodzinie, w tym szczególnie jego „wychowawczej roli”.
Zrealizowano łącznie 125 godzin warsztatowych. Efektywność zajęć oszacowano
na podstawie uzyskiwanych efektów pracy z uczestnikami i ich informacji zwrotnych.
Około 90% uczestników zajęć stwierdziło poprawę swojego rozumienia i oddziaływania
na dziecko (w tym ponad połowa zasygnalizowała poprawę znaczącą), co w efekcie
przełożyło się na poprawę ich wzajemnych relacji. Rodzice odzyskali lub poprawili ich
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wychowawczy wpływ i kontrolę nad procesami wychowawczymi.
Zajęcia warsztatowe w szkołach
Zajęcia warsztatowe realizowane były na wszystkich poziomach nauczania, zgodnie
z ustalonym harmonogramem i tematyką zgłaszaną przez pedagogów. Głównymi celami
zajęć była edukacja i informacja w obszarach takich jak: agresja, przemoc, alkohol,
narkotyki, dopalacze, emocje, rozwiązywanie konfliktów, Internet – zagrożenie oraz
podnoszenie umiejętności psychospołecznych. W 2015 r. przeprowadzono warsztaty
w następujących inowrocławskich placówkach:
1) szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Panny Maryi, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza
Kusocińskiego, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Szkoła
Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana
Batorego, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Pawła II, Katolicka Szkoła Podstawowa
im. bł. ks. Władysława Demskiego. W warsztatach ogółem wzięło udział 1416 uczniów;
2) gimnazja: Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha, Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa
Krzymińskiego, Gimnazjum w Zespole Szkół Katolickich im. bł. ks. Władysława
Demskiego, Gimnazjum w Zespole Szkół Integracyjnych im. Powstańców
Wielkopolskich, Gimnazjum w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego. W warsztatach
ogółem uczestniczyło 897 uczniów;
3) szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59. Pułku
Piechoty Wielkopolskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława
Sikorskiego, II LO im. Marii Konopnickiej, III LO im. Królowej Jadwigi.
W warsztatach wzięło udział ogółem 1 479 uczniów.
Ze względu na tematykę na poszczególnych poziomach nauczania zapotrzebowanie na
określone zajęcia wyglądało różnie. W szkołach podstawowych tematem wiodącym
była agresja i przemoc rówieśnicza, w gimnazjum dopalacze, natomiast w szkołach
ponadgimnazjalnych substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz
temat dotyczący zagrożeń wynikających z prowadzenia pojazdów pod wpływem
alkoholu.
Warsztaty i wykłady dla rodziców
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Zajęcia dla rodziców prowadzone były głównie w formie wykładów i dotyczyły
dopalaczy. Przeprowadzono je w następujących inowrocławskich placówkach:
1) „Dopalacze – wybrane zagadnienia. Używanie przez młodzież, przyczyny i skutki”:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana
Pawła II, Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha, Gimnazjum w Zespole Szkół
Katolickich im. bł. ks. Władysława Demskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
Ogółem wzięło w nich udział 110 osób;
2) „Zażywanie dopalaczy przez młodzież w aspekcie adolescencji”: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II. Odbiorcami było 270 rodziców.
Warsztaty i wykłady dla grup zawodowych
Zajęcia przeprowadzono na zapotrzebowanie zgłaszane ze strony różnych instytucji:
1) „Dopalacze”: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. W warsztatach wzięło
udział 59 osób. Nauczycielom przekazano informacje na temat dopalaczy oraz
przygotowano ich do przeprowadzenia debaty z uczniami podczas lekcji
wychowawczych;
2) „Zażywanie dopalaczy przez młodzież w aspekcie adolescencji”: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II. Odbiorcami było 47 osób;
3) „Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież w aspekcie adolescencji”:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II. Wykład został wygłoszony
w ramach pedagogizacji rodziców. Odbiorcami było 45 osób;
4) „Cele klienta a cele instytucji. Czy współpraca jest możliwa?”: szkolenie
przeprowadzono dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wzięło
w nim udział 13 osób;
5) „Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy w rodzinie”: warsztaty dla pracowników
socjalnych i dzielnicowych zrealizowano w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Uczestniczyło w nich 14 osób.
W 2015 r. dofinansowano szkolenia pracowników w następującym zakresie:
- narada szkoleniowa dla Pełnomocników Gminnych ds. Rozwiązywania Problemów
Uzależnień i Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– 1 osoba,
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- seminarium „Co robić, aby osoba doznająca przemocy chciała współpracować” –
1 osoba,
- rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych – 1 osoba,
- podnoszenie kwalifikacji w ramach Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –
1 osoba,
- ogólnopolska konferencja pt. „Dopalacze – zagrożona młodzież i skuteczne metody
interwencji” – 1 osoba,
- kształtowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży –
Trening Zastępowania Agresji – 4 osoby,
- organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień – 1 osoba,
- podnoszenie kwalifikacji w ramach szkolenia: Psychodynamiczne Studium
Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży – 1 osoba,
- podnoszenie kwalifikacji w ramach szkolenia: Szkoła Psychoterapii
Psychodynamicznej – 2 osoby,
- studia podyplomowe: socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych –
3 osoby.
Kadra Ośrodka uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez:
1) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na
zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”;
4) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Urząd Miasta Bydgoszczy,
Kujawsko-Pomorska Komenda Wojewódzka Policji;
5) Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie;
6) Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Bydgoszczy;
7) Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy;
8) Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy;
Towarzystwie Wiedzy Powszechnej.
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POWIATOWY URZĄD PRACY
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Nazwa celu
operacyjnego

Opis stopnia realizacji celu operacyjnego

Uwagi

2
Wspieranie
dotychczasowych
i nowych działań
w zakresie rozwoju
gospodarczego,
rozbudowy
infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej,
kulturalnej, społecznej,
umożliwiających
zwiększenie miejsc
pracy.

3
W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zawarł umowy
z pracodawcami działającymi na terenie Miasta Inowrocławia w zakresie:
- organizacji i finansowania prac interwencyjnych - 153 umowy,
- organizacji i finansowania robót publicznych - 84 umowy,
- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego - 150 umów,
- organizacji staży - 484 umowy, w tym z działającymi na terenie Miasta
Inowrocławia jednostkami:
- oświatowymi (przedszkola, szkoły, biblioteki),
- sportowo-rekreacyjnymi (Ośrodek Sportu i Rekreacji, Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół" w Inowrocławiu, Klub Sportowy „Cuiavia"
w Inowrocławiu, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna),
- społecznymi (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek
Wspierania Dziecka i Rodziny, Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Inowrocławskie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu, Polski
Komitet Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Katolickie Stowarzyszenie
„Służyć Życiu" w Inowrocławiu, Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym
Umysłowo, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień w Inowrocławiu, Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw
„ActiveXtreme" w Inowrocławiu, Stowarzyszenie „Rodzina - Godne
Życie" w Inowrocławiu, Fundacja na Rzecz Osób Starszych
i Niepełnosprawnych „Wiktoria" w Inowrocławiu, Spółdzielnia Socjalna
„Twoje Smaki" w Inowrocławiu, Fundacja Ekspert - Kujawy, Dom
Pomocy Społecznej w Inowrocławiu).

4
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W 2015 r. osoby bezrobotne z Miasta Inowrocławia skorzystały
z następujących usług i instrumentów rynku pracy:
Nazwa usługi/ instrumentu Liczba osób objętych wsparciem
Prace interwencyjne
247
Roboty publiczne
136
Staże
518
Refundacje kosztów utworzenia
184
stanowiska pracy
Szkolenia
271
Poradnictwo zawodowe
4 648
(indywidualne plany działań)
Klub pracy
49

Wsparciem w ramach
wykazanej kwoty
środków objęte zostały
osoby bezrobotne
z powiatu
inowrocławskiego,
w tym z Miasta
Inowrocławia.

Środki na aktywizację osób bezrobotnych pochodziły z Funduszu Pracy,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zostały pozyskane z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ogółem w 2015 r. Powiatowy
Urząd Pracy w Inowrocławiu dysponował środkami na aktywizację osób
bezrobotnych w kwocie 31 958 587,42 zł, w tym:
- 10 558 787,42 zł stanowiły środki z EFS,
- 18 799 800,00 zł środki z Funduszu Pracy (alborytm),
- 2 600 000,00 zł środki pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
W ramach realizacji celu Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
podejmował działania wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród osób
bezrobotnych, które korzystały z poradnictwa zawodowego, odbywały
szkolenia, a następnie otrzymały środki na podjęcie działalności
gospodarczej. W 2015 r. jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej otrzymało 96 mieszkańców Miasta Inowrocławia.
Natomiast 150 umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych zostało zawartych
z przedsiębiorcami, których firmy mają siedzibę w Inowrocławiu.
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Udzielanie pomocy
materialnej
i niematerialnej
osobom bezrobotnym,
które nie mają
możliwości nakładem
własnych sił i środków
zaspokojenia istotnych i
uzasadnionych potrzeb.
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Na koniec grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 4 798 osób
bezrobotnych (w tym 2 644 kobiety) zamieszkałych na terenie Miasta
Inowrocławia, w tym 896 osób z prawem do zasiłku (477 kobiet).
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu opłacał składki na
ubezpieczenie zdrowotne za wszystkie osoby posiadające status osoby
bezrobotnej.
Uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w ubiegłym roku nabyło
391 osób zamieszkałych na terenie Inowrocławia, stypendium dla
kontynuujących naukę pobierała 1 osoba, sfinansowano koszty studiów
podyplomowych dla 18 osób, a zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania
otrzymało 8 osób.

Liczba osób
bezrobotnych z terenu
Miasta Inowrocławia
według stanu w końcu
grudnia 2015 r. była
niższa o 771 osób niż
w analogicznym
okresie 2014 r.

Strona 68 z 69

UZASADNIENIE
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2006-2015 jest przedkładane Radzie Miejskiej corocznie.
Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania
uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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