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Wstęp 

Pomoc   społeczna   jest   instytucją   polityki   społecznej   państwa,   mającą   na  celu 

umożliwienie   osobom  i  rodzinom   potrzebującym   przezwyciężanie   trudnych   sytuacji 

życiowych,   których  nie  są  one  w  stanie  pokonać,   wykorzystując   własne   uprawnienia, 

zasoby i możliwości. Zadania pomocy społecznej to wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie trudnym  sytuacjom życiowym 

poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna polega na przyznawaniu 

przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia 

powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a osoby i 

rodziny korzystające z pomocy społecznej winny współdziałać ze służbami społecznymi w  

rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 

r., poz. 182) zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują powiatowe centra pomocy 

rodzinie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zostało powołane Uchwałą Nr V/15/99 

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 9 lutego 1999 r. w celu wykonywania 

zadań z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób 

niepełnosprawnych. 

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance działało na podstawie 

następujących aktów prawnych: 

• ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1592, ze zm.); 

• ustawy z dnia 9 września 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 149, poz. 887, ze zm.); 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362, ze zm.); 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 

180, poz. 1493, ze zm.); 

• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 2315, poz. 1375, ze zm.); 
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• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, ze zm.); 

• innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek budżetowych. 

Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego funkcjonowały również następujące 

jednostki pomocy społecznej: 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance;  

• Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp.; 

• Dom Pomocy Społecznej w Trzciance; 

• Dom Pomocy Społecznej w Gębicach; 

• Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu; 

• Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu. 
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I. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance 

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance  zrealizowało  

wydatki w wysokości - 4.314.265,31 zł. 

Wykonanie powyższego budżetu przedstawia się następująco: 

• placówki opiekuńczo-wychowawcze – 71.422,59 zł; 

• rodziny zastępcze – 2.386.031,85 zł; 

• środki własne na bieżącą działalność powiatowego centrum pomocy rodzinie –

675.646,91 zł; 

• środki pozabudżetowe związane z obsługą środków PFRON – 54.944,23 zł; 

• środki pozabudżetowe związane z obsługą Programu „Wyrównywania Różnic Między 

Regionami II” realizowanego ze środków PFRON – 270,55 zł; 

• środki pozabudżetowe związane z obsługą Pilotażowego Programu „Aktywny  

Samorząd” realizowanego ze środków PFRON – 6.334,62 zł; 

• realizacja projektu „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  – 1.119.614,56 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponowało także środkami pozabudżetowymi z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały wydatkowane 

następująco: 

• realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w kwocie – 2.317.978,00 zł, 

• realizacja Programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami II” – 10.892,15 zł, 

• realizacja Pilotażowego Programu „Aktywny  Samorząd” – 181.679,00 zł. 
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placówki opiekuńczo-

wychowawcze

71 422,59 zł

rodziny zastępcze 

2 386 031,85 zł

bieżąca działalność 

PCPR

675 646,91 zł

koszty obsługi PFRON

61 549,40 zł

„Wyrównywanie Różnic 

Między Regionami II” 

10 892,15 zł

„Aktywny  Samorząd”

181 679,00 zł

projekt unijny

1 119 614,56 zł

zadania PFRON

2 317 978,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE I POZABUDŻETOWE W 2012 R.
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1. Rodzinna piecza zastępcza 

Do zadań własnych powiatu  należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w 

rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz organizowanie wsparcia osobom 

usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W 2012 roku wyżej wymienione zadania 

regulowała ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o pomocy 

społecznej.  

Wg stanu na dzień 31 grudnia ubiegłego roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego  

funkcjonowały 144 rodziny zastępcze, w których było umieszczonych na podstawie 

postanowień sądu 212 dzieci. Liczba ta w ciągu roku ulegała zmianom, ponieważ niektóre 

rodziny na podstawie postanowień sądu były  rozwiązywane, a inne - ustanawiane. 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej były następujące rodziny zastępcze: 

• spokrewnione;  

• niezawodowe; 

• zawodowe, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe 

specjalistyczne.  

W Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim funkcjonowały w 2012 roku następujące rodziny 

zastępcze: 

• 67 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 90 dzieci; 

• 71 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 97 dzieci; 

• 3 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywało 15 dzieci; 

• 2 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, w których przebywało 7 dzieci; 

• 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której 

przebywało 3 dzieci. 

W ubiegłym roku na podstawie postanowień sądów ustanowiono 22 nowe rodziny zastępcze, 

w których umieszczono 39 dzieci. 
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rodziny zastępcze

spokrewnione

67

rodziny zastępcze 

niezawodowe

71

zawodowe rodziny 

zastępcze

3

zawodowe 

specjalistyczne 

rodziny zastępcze

2

zawodowe rodziny

zastępcze pełniące

funkcję pogotowia 

rodzinnego

1

PODZIAŁ RODZIN ZASTĘPCZYCH W 2012 R.
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Rodzinie zastępczej na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługiwało 

świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości: 

• 660,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej; 

• 1.000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

niezawodowej lub w rodzinie zastępczej zawodowej. 

Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w ubiegłym roku wydatkowano kwotę 

2.002.008,09 zł.. Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 59 dzieci pochodzących z 

innych powiatów wyniosły 633.810,58 zł i kwotę tę pozyskano z tych powiatów. Na 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 85 dzieci pochodzących z naszego powiatu 

wydatkowano kwotę 1.368.197,51 zł. Na ten cel pozyskano kwotę 17.690,00 zł z dotacji 

celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań 

wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przeznaczeniem na zwiększenie 

wysokości świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach, o których mowa w 

art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 

Wypłacono jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z 

potrzebami przyjmowanych dzieci w nowo powstałych  rodzinach zastępczych w łącznej 

wysokości 32.332,00 zł, w tym kwotę  20.832,00 zł  dla 10 przyjmowanych dzieci z naszego 

powiatu w 5 rodzinach zastępczych oraz kwotę 11.500,00 zł dla 6 dzieci z innych powiatów w  

2 rodzinach zastępczych, finansowaną przez te powiaty.  

Przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem 

zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki dla 1 

spokrewnionej rodziny zastępczej z 4 dzieci z innego powiatu w łącznej kwocie 3.000,00 zł, 

finansowanej przez ten powiat.  

Rodzinom zastępczym zawodowym przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości 

2.000,00 zł brutto, a rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

– 2.600,00 zł brutto. 

W 2012 roku wysokość wynagrodzeń wypłaconych zawodowym rodzinom zastępczym 

wyniosła łącznie 96.600,56 zł, w tym: 

- 3 zawodowe rodziny zastępcze – 86.069,60 zł;  

- 2 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze – 6.382,40 zł; 

- 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 4.148.56 zł. 
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W tym na wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 

naszego powiatu, w których umieszczone były dzieci z naszego powiatu wypłacono 

43.210,51 zł. Na ten cel pozyskano kwotę 28.068,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa z 

przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Powiatu na wynagrodzenia dla 

zawodowych rodzin zastępczych. PCPR rozliczyło kwotę 21.603,00 zł, a pozostała kwota 

6.465,00 zł została rozliczona przez Powiat na wynagrodzenia zawodowych rodzin 

zastępczych na ternie innego powiatu, w których umieszczone były dzieci pochodzące z 

naszego powiatu.  

Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego 

powiatu, w których umieszczone były dzieci z innych powiatów wyniosły 53.390,05 zł i były 

finansowana przez te powiaty. 

W ubiegłym roku odbyło się 1 szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych, które 

ukończyły 4 zawodowe rodziny zastępcze i 1 niezawodowy rodzic zastępczy. 

Na ten cel pozyskano kwotę 5.000,00 zł w ramach resortowego programu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zstępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego”, z tego wykorzystano 4.684,38 zł. 
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świadczenia na pokrycie 

kosztów utrzymania 

dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych

2 002 008,09 zł

jednorazowe świadczenia 

pieniężne dla 

nowopowstałych rodzin 

zastępczych

32 332,00 zł

świadczenia z tytułu 

zdarzeń losowych lub 

innych 

3 000,00 zł

wynagrodzenia dla 

zawodowych rodzin 

zastępczych 

96 600,56 zł

PODZIAŁ WYDATKÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE W 2012 R.
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2. Usamodzielnienia 

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom 

dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-

terapeutyczną przysługuje pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, i 

zagospodarowanie, a także pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i 

zatrudnienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla każdego dziecka opuszczającego 

powyższe placówki lub rodzinę zastępczą był opracowywany indywidualny program 

usamodzielnienia. Osoba usamodzielniana, która kontynuowała naukę otrzymywała 

comiesięczną pomoc pieniężną w wysokości 494,10 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

lub 500,00 zł zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poza 

pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki osobie usamodzielnianej przysługiwała 

jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej. Osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych i placówek na bieżąco uzyskiwały 

wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Pracownicy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie opracowywali wspólnie z wychowankami i opiekunami programy 

usamodzielnienia, które określały zadania i cele pomocne w realizacji procesu 

usamodzielnienia. Przygotowanie programu usamodzielnienia i realizacja wyznaczonych 

zadań ściśle wiązała się ze współpracą wielu instytucji, której celem było udzielenie 

optymalnej pomocy osobie usamodzielnianej. Największym problemem w procesie 

usamodzielniania wychowanków było udzielenie efektywnej pomocy w uzyskaniu 

odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia. 

 

2.1. Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze 

W 2012 roku wśród osób, które opuściły rodziny zastępcze, uprawnionych do 

korzystania z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki było 48 osób. Wydatkowano na ten 

cel kwotę 229.588,23 zł. 

Przyznano także pomoc na usamodzielnienie 4 osobom opuszczającym rodziny zastępcze na 

łączną kwotę 18.129,00 zł.  

Natomiast pomocą na zagospodarowanie objęto 5 osób, którym przyznano pomoc w formie 

rzeczowej w wysokości 14.235,00 zł. 

Dofinansowanie do wynajmu mieszkań otrzymało 15 osób w łącznej wysokości 46.431,29 zł.
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2.2. Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo–wychowawcze 

W 2012 roku wśród osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, do 

korzystania z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki uprawnionych było 10 osób. W 

tym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 47.481,40 zł. 

Przyznano pomoc na usamodzielnienie 3 osobom opuszczającym placówkę opiekuńczo- 

wychowawczą w wysokości 11.382,00 zł. 

Pomocą na zagospodarowanie objęto 1 osobę, której przyznano pomoc na zagospodarowanie 

w formie rzeczowej w łącznej wysokości 1.500,00 zł. 

Dofinansowanie do wynajmu mieszkań dla osób, które opuściły placówki opiekuńczo– 

wychowawcze otrzymały 3 osoby w łącznej wysokości 11.059,19 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 



16 
 

3. Porozumienia 

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej organizując pieczę zastępczą miał obowiązek wypłacania świadczeń na 

pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci. Obowiązek ten spoczywał na Powiecie 

także wtedy, gdy dziecko na podstawie postanowienia sądu trafiało do rodziny zastępczej 

funkcjonującej na terenie innego powiatu. Przy realizacji postanowień sądu konieczne było 

zawieranie porozumień między zainteresowanymi powiatami, na podstawie których powiat 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy 

zastępczej, ponosił wydatki na jego utrzymanie. W 2012 roku Powiat Czarnkowsko-

Trzcianecki był zobowiązany do przekazania dotacji na rzecz innych powiatów w łącznej 

kwocie 419.219,08 zł, natomiast otrzymał dotacje na dzieci pochodzące z innych powiatów 

umieszczone w rodzinach zastępczych na obszarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 

kwocie  633.810,58 zł. 

Do zadań własnych Powiatu należało również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu 

naszego powiatu, umieszczonych zgodnie z postanowieniem sądu w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej na terenie innego powiatu. W przypadku placówek opiekuńczo–wychowawczych 

był to wydatek w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w danej 

placówce. Koszt ten jest ogłaszany raz w roku w Dzienniku Urzędowym Województwa w 

terminie do końca marca danego roku budżetowego. W 2012 roku Powiat Czarnkowsko-

Trzcianecki realizował 9 porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w 

placówkach opiekuńczo–wychowawczych znajdujących się na terenie naszego powiatu. 

Łączna kwota dotacji, która wpłynęła do budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z 

tytułu zawartych i realizowanych porozumień wyniosła 871.191,22 zł. 

W tym okresie realizowane były 3 porozumienia w sprawie umieszczenia dzieci z naszego 

powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. W wyniku 

zawarcia tych porozumień Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki poniósł wydatki w wysokości 

190.284,83 zł. 
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4. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance realizowało w 2012 roku zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania realizowane były ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji 

Powiatu oraz w części ze środków budżetu Powiatu. 

W 2012 roku Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dokonała podziału środków 

PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w wysokości 2.317.978,00 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono 160.000,00 zł. 

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie przeznaczono 2.157.978,00 zł, w tym: 

• zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej  - 1.183.680,00 zł; 

• dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  - 270.000,00 zł, w tym: 

− niepełnosprawnych osób dorosłych – 150.000,00 zł, 

− niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – 80.000,00 zł, 

− niepełnosprawnych osób uczestniczących w realizowanym projekcie ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 40.000,00 zł; 

• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze – 434.298,00 zł; 

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 

270.000,00 zł. 

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków budżetu Powiatu 

wyniosło 131.520,00 zł. 
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4.1. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej  

Warsztaty Terapii Zajęciowej są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, które 

ukończyły 16. rok życia i uzyskały orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w terapii zajęciowej w warsztatach. 

Rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej szczegółowo określa zadania, jakie 

ma realizować ta instytucja. Są to zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, 

zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez 

osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej 

możliwości.  

W 2012 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego funkcjonowały 3 warsztaty 

terapii zajęciowej, których koszty działalności były finansowane w wysokości 1.315.200,00 

zł. Środki  finansowe w 90% pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (1.183.680,00 zł), a w 10% - z budżetu Powiatu Czarnkowsko-

Trzcianeckiego (131.520,00 zł): 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej „CARITAS” w Trzciance prowadzone przez 

„CARITAS” Parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance, które obejmowały rehabilitacją 

25 uczestników z terenu Gmin: Trzcianka i Czarnków.  

W 2012 roku WTZ w Trzciance otrzymały na funkcjonowanie 411.000,00 zł, z tego 

369.900,00 zł stanowiły środki PFRON (90%), a 41.100,00 zł pochodziło ze środków 

budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (10%); 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej „CARITAS” w Wieleniu prowadzone przez 

„CARITAS” Parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance, które obejmowały rehabilitacją 

20 uczestników z terenu Gmin: Wieleń, Krzyż Wlkp. i Drawsko.  

W 2012 roku WTZ w Wieleniu otrzymały na funkcjonowanie 328.800,00 zł, z tego 

295.920,00 zł stanowiły środki PFRON (90%), a 32.880,00 zł pochodziło ze środków 

budżetu Powiatu (10%). 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach prowadzone przez Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „EMPATIA” w 

Trzciance, w których z rehabilitacji korzystało 35 osób z terenu Miasta Czarnkowa 

oraz Gmin: Czarnków, Lubasz i Połajewo. 
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W 2012 roku  WTZ w Gębicach otrzymały na funkcjonowanie 575.400,00 zł, z tego 

517.860,00 zł stanowiły środki PFRON (90%), a 57.540,00 zł pochodziło ze środków 

budżetu Powiatu (10%). 

W wyniku podpisanych przez Powiat porozumień z samorządami gminnymi, partycypowały 

one w kosztach uczestnictwa swoich mieszkańców w WTZ poprzez przekazanie 4% tych 

kosztów:  

- Miasto Czarnków – 8.548,80 zł; 

- Gmina Czarnków – 8.549,00 zł; 

- Gmina Drawsko – 1.972,80 zł; 

- Gmina Lubasz – 3.288,00 zł.; 

- Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. – 7.233,00 zł; 

- Miasto i Gmina Trzcianka – 11.836,80 zł. 

4. 2. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance umożliwiło uczestnictwo w 

turnusach rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym poprzez udzielanie dofinansowania 

ze środków PFRON. Dofinansowanie odbywało się na podstawie rozporządzenia w sprawie 

turnusów rehabilitacyjnych. Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji z 

elementami wypoczynku, mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienia zaradności, 

pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Odbywa się w 

zorganizowanej grupie i trwa nie krócej niż 14 dni. O dofinansowanie uczestnictwa w 

turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby posiadające grupę inwalidzką lub stopień 

niepełnosprawności i spełniające kryterium dochodowe. Wysokość dofinansowania 

uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. 

Dofinansowania przyznawano dzieciom niepełnosprawnym w wieku do 16. roku życia oraz 

młodzieży niepełnosprawnej  w wieku 16 - 24 lat uczącej się i niepracującej, dorosłym 

osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a także osobom niepełnosprawnym 

uczestniczącym w projekcie systemowym „Integracja społeczna i zawodowa na terenie 

powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 
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W 2012 roku wpłynęło 300 wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym, które dotyczyły 421 osób niepełnosprawnych i opiekunów.   

Dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych otrzymało 347 osób w łącznej 

kwocie 252.877,00 zł, w tym: 

• dorośli niepełnosprawni – 191 osób, 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna – 47 osób, 

• opiekunowie osób niepełnosprawnych – 109 osób. 

4.3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze 

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance dofinansowywało ze 

środków PFRON zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. Dofinansowanie odbywało się na  podstawie rozporządzenia  w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny było przyznawane stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

na podstawie zaświadczenia lekarza  specjalisty stwierdzającego konieczność stosowania 

danego sprzętu do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych. Dofinansowanie mogła 

otrzymać osoba niepełnosprawna do 16. roku życia posiadająca orzeczenie o 

niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna powyżej 16. roku życia posiadająca 

orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosiła 

maksymalnie do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł. 

W 2012 roku na realizację tego zadania  wpłynęło  7 wniosków.   

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny otrzymało 5 osób niepełnosprawnych 

w łącznej kwocie 5.577,00 zł, w tym: 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna – 1 osoba; 

• dorośli niepełnosprawni – 4 osoby. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze było 

przyznawane osobom niepełnosprawnym i dotyczyło tych przedmiotów i środków, które w 

części były refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą przyznania 

dofinansowania były: faktura określająca kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia 
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zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego i potwierdzona za zgodność, przez 

świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

W 2012 roku na realizację tego zadania  wpłynęło 975 wniosków.   

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze otrzymało 935 

osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 386.984,00 zł, w tym: 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna – 141 osób; 

• dorośli niepełnosprawni – 794 osoby. 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, do których przyznano dofinansowanie to m.in. 

wózki inwalidzkie, protezy, obuwie ortopedyczne, balkoniki, cewniki, pieluchomajtki, 

aparaty słuchowe, kule oraz inne.  

 

4.4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych, w związku indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance realizowało likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, poprzez udzielanie dofinansowania ze środków 

PFRON. Dofinansowanie odbywało się na podstawie rozporządzenia w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Likwidacja barier funkcjonalnych umożliwia lub w 

znacznym stopniu ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, 

codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się mogła otrzymać osoba 

niepełnosprawna w wieku do 16. roku życia posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

oraz osoba niepełnosprawna powyżej 16. roku życia posiadająca orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych było przyznawane osobom 

niepełnosprawnym, które miały trudności w poruszaniu się: 

- z dysfunkcją narządu ruchu – osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, osobom 

leżącym, osobom z brakiem lub znacznym niedowładem kończyn oraz osobom poruszającym 

się przy pomocy kul łokciowych lub innych podpórek ułatwiających chodzenie; 

- z dysfunkcją narządu wzroku – osobom niewidomym. 



23 
 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych było  przyznawane na podstawie 

zaświadczenia lekarza specjalisty stwierdzającego konieczność likwidacji barier  

architektonicznych, a wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie do 80% kosztów. 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych było przyznawane 

stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osobom niepełnosprawnym: 

- z dysfunkcją narządu ruchu – osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, osobom 

leżącym, osobom z brakiem lub znacznym niedowładem kończyn oraz osobom poruszającym 

się przy pomocy kul łokciowych lub innych podpórek ułatwiających chodzenie; 

- z dysfunkcją narządu wzroku – osobom niewidomym, 

- z dysfunkcją narządu słuchu – osobom niesłyszącym. 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych było przyznawane na 

podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty stwierdzającego konieczność zakupu danego 

urządzenia, a wysokość dofinansowania likwidacji tych barier wynosiła maksymalnie  do 

80% kosztów urządzenia. 

W 2012 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wpłynęło 95 

wniosków osób niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych. 

Dofinansowanie otrzymało 68 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 217.698,00 zł, w 

tym: 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna – 16 osób; 

• dorośli niepełnosprawni – 52 osoby. 

Likwidacja barier funkcjonalnych objęła: 

• likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej  

– 15 osób w łącznej kwocie dofinansowania – 62.693,00 zł (przystosowanie 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych); 

• likwidację barier w komunikowaniu się – 46 osób w łącznej kwocie dofinansowania – 

122.467,00 zł (zakup podstawowego sprzętu komputerowego); 

• likwidacja barier technicznych – 7 osób w łącznej kwocie dofinansowania – 32.538,00 

zł (zakup podnośników transportowo-kąpielowych, łóżek ortopedycznych, roweru 

trójkołowego z fotelem dla osoby niepełnosprawnej siedziska specjalistycznego 

samochodowego). 
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4.5. Kontrole dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przeprowadziło  8 

kontroli w zakresie udzielonych dofinansowań ze środków PFRON.  

W zakresie udzielonych dofinansowań likwidacji barier technicznych przeprowadzono 3 

kontrole realizacji wybranych losowo umów zawartych w latach: 2010 i 2011. Umowy te 

dotyczyły dofinansowań zakupu następującego sprzętu technicznego: szyn do wózków 

inwalidzkich – rampy podjazdowej teleskopowej, podnośnika – dźwigu wannowego oraz 

wkładów szafek opuszczanych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą konieczność 

poruszania się na wózku inwalidzkim. Zakupione w ramach likwidacji barier technicznych 

sprzęty techniczne znajdowały się w posiadaniu osób niepełnosprawnych i były 

wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Przeprowadzono również 5 kontroli w zakresie udzielonych dofinansowań zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny realizacji wybranych losowo umów zawartych w latach: 2010 i 2011. 

Umowy te dotyczyły dofinansowań zakupu następującego sprzętu rehabilitacyjnego: roweru 

rehabilitacyjnego trójkołowego, steppera, wałka rehabilitacyjnego oraz kombinezonu-gorsetu 

rehabilitacyjnego. 

Zakupione w ramach zaopatrzenia sprzęty rehabilitacyjne znajdowały się w posiadaniu osób 

niepełnosprawnych i były wykorzystywane do prowadzenia rehabilitacji w warunkach 

domowych.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przeprowadziło 1 kontrolę Ośrodka 

Hipoterapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „STECROM” w Stobnie. Ośrodek 

posiadał wpis do rejestru ośrodków nr OD/30/0001/10 ważny do 11 kwietnia 2013 r. 

zezwalający na przyjmowanie grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcja 

narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z 

dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie rodzajów 

turnusów: usprawniająco-rekreacyjnego i psychoterapeutycznego. W wyniku kontroli 

stwierdzono, że ośrodek ma możliwości zapewnienia uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych 

odpowiedniej bazy noclegowej, żywieniowej oraz zaplecza do realizacji aktywnych form 

rehabilitacji, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz do rehabilitacji medycznej, jak również kadry, 

umożliwiających realizację turnusu dla grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, 

zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/30/0001/10.  

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zakończyło kontrole w 

warsztatach terapii zajęciowej, rozpoczęte w 2011 roku.  
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance i Wieleniu prowadzone są przez Caritas Parafii 

p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, a Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach – przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie 

„Empatia” w Trzciance. Przedmiotem kontroli była prawidłowość kwalifikowania 

kandydatów na uczestników warsztatów, ważność posiadanych przez uczestników warsztatów 

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz treść zawartych w nich wskazań, a także 

prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej 

warsztatów, w tym działalności rad programowych i współpracy z rodzicami lub opiekunami 

uczestników warsztatów, a także kontrola finansowa.  

Działalność warsztatów terapii zajęciowej oceniono pozytywnie. W protokole kontroli 

wykazano jedynie drobne zastrzeżenia dotyczące prowadzenia dokumentacji i zalecono 

usunięcie uchybień.. 

4.6. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 

W 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy program 

„Aktywny Samorząd”, który przewidywał powierzenie realizacji programu adresowanego do 

indywidualnych osób niepełnosprawnych – samorządom powiatowym, które przyjmą 

zaproszenie PFRON do współpracy przy realizacji tego programu. Głównym celem programu 

było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 

pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Kierunki działań oraz 

warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

w 2012 roku zostały określone w załączniku do uchwały Zarządu PFRON. 

Program obejmował następujące obszary wsparcia z maksymalną kwotą dofinansowania:  

• obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  

do 5.000,00 zł; 

• obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem do 5.000 zł; 

• obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich do 5.000,00 zł; 

• obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich do 12.000,00 zł; 

• obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do 

7.000,00 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w 

indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy: 
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a) zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego 

do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej 

adresatem programu, 

b) celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez 

eksperta powołanego przez realizatora programu;   

• obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym do 3.000,00 zł; 

• obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: 

a) dla kosztów kursu i egzaminów do 1.500,00 zł, 

b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza 

miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane 

z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) do 

600,00 zł; 

• obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej do  200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku 

– za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu. 

W 2012 roku wpłynęły 32 wnioski na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd”. Przyznano dofinansowanie dla 31 osób niepełnosprawnych na łączna 

kwotę 165.734,30 zł, w tym: 

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 8 osób; 

• dorośli niepełnosprawni - 24 osoby. 

Dofinansowano w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:  

• pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - 4 osoby;  

• pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem – 7 osób; 

• pomoc w zakupie urządzeń lektorskich – 3 osoby; 

• pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 10 osób; 

• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym – 6 osób; 

• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 1 osoba. 
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4.7. Program „Wyrównywania Różnic Między Regionami II 

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 1 w 

związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem strategicznym 

programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo 

rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Celem programu w obszarze B jest likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i 

placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania 

się i komunikowania.  

W 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i 

Gminą Wieleń na realizację projektu w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między 

Regionami II” w obszarze B. W ramach programu pozyskano ze środków PFRON kwotę 

10.892,15 zł na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Wieleniu. Środki PFRON stanowiły 50% kosztów inwestycji. Pozostałe 

koszty związane z budową podjazdu zapewniła Gmina Wieleń. Projekt zrealizowano w 

terminie od dnia 01.06.2012r. do dnia 31.08.2012r. Na obsługę realizacji projektu przyznano 

ze środków PFRON kwotę 272,30 zł. Wydatkowano na budowę podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych środki w wysokości 10.822,15 zł oraz środki na obsługę projektu – 270,55 

zł.  Rozliczenie projektu zostało uznane przez PFRON. 

W 2012 roku Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki złożył do PFRON kolejne wystąpienie w 

sprawie uczestnictwa w realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” 

w obszarze B. Pełnomocnicy Zarządu PFRON podjęli decyzję o przyznaniu środków 

finansowych na realizację projektu w wysokości  21.814,14 zł oraz 545,35 zł na obsługę 

programu dotyczącego budowy pochylni-podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej Jacka Sobolewskiego w 

Drawsku. Zawarto umowę pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim na 

realizację „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” w obszarze B. W 

umowie zawartej przez Powiat z Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni 

Lekarskiej Jacka Sobolewskiego wyznaczony został termin wykonania pochylni do 30 

czerwca 2013 r. 
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5. Realizacja projektu POKL ze współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance kontynuowało 

realizację rozpoczętego w 2010 roku projektu systemowego pn. „Integracja społeczna i 

zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego”. Projekt był współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją 

pośredniczącą zajmującą się oceną wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, ich 

zatwierdzaniem oraz kontrolą realizacji projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. 

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie. Celem głównym projektu w 2012 roku była aktywizacja społeczna i 

zawodowa 118 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-64 lat, 

zamieszkałych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i korzystających z pomocy 

społecznej. 

Cele szczegółowe to: 

• poprawa stanu zdrowia pod kątem zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej 

uczestników projektu; 

• poznanie przez uczestników własnych predyspozycji zawodowych oraz ich 

zmotywowanie do aktywności zawodowej; 

• podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie 

nowych kompetencji i umiejętności poruszania się na rynku pracy, rozwijanie postaw 

przedsiębiorczych wśród uczestników; 

• zwiększenie szans beneficjentów ostatecznych projektu na dostęp do usług 

rehabilitacji zdrowotnej, usług edukacyjnych oraz pracy socjalnej realizowanej wg 

standardów EFS. 

Działaniami w ramach projektu objęto łącznie 118 uczestników z terenu powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego . Wyodrębniono cztery grupy beneficjentów, tj.: 

• grupa I – osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych kontynuujące naukę – 11 osób; 

• grupa II – osoby niepełnosprawne – 45 osób; 

• grupa III - osoby niepełnosprawne będące uczestnikami Warsztatów Terapii 

Zajęciowej – 40 osób;  
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• grupa IV– rodziny zastępcze – 22. 

Dla poszczególnych grup zrealizowano następujące działania: 

• grupa I: 

a) kurs aktywności zawodowej w formie wyjazdowej, którego celem było 

poznanie przez uczestników zasad przedsiębiorczości, marketingu i nabycie 

kompetencji interpersonalnych, kluczowych dla poszukiwania i uzyskiwania 

zatrudnienia,  

b) warsztaty kreowania wizerunku zewnętrznego, 

c) sesje doradztwa zawodowego w celu rozpoznania indywidualnych 

predyspozycji zawodowych uczestników i opracowania na tej podstawie 

indywidualnych diagnoz zawodowych, pomocnych przy późniejszym wyborze 

pracy lub kształcenia oraz motywujących do aktywności zawodowej, 

d) kursy zawodowe lub kursy prawa jazdy, których celem było podniesienie 

kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycie nowych 

kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację 

zawodową, 

e) uzupełnienie wykształcenia – w przypadku zdiagnozowania potrzeby; 

• grupa II: 

a) turnus rehabilitacyjny w celu poprawy stanu zdrowia pod kątem zwiększenia 

aktywności zawodowej i społecznej uczestników, 

b) zabiegi rehabilitacyjne w celu utrzymania dobrego stanu zdrowia, w zależności 

od potrzeb i wskazań lekarskich,  

c) grupowe doradztwo zawodowe, 

d) kurs zawodowy lub kurs prawa jazdy; 

• grupa III: 

a) Warsztaty Aktywności Społecznej (uczestnicy z opiekunami) w formie 

wyjazdowej w celu reintegracji społecznej osób niepełnosprawnych z 

otoczeniem, 

b) zabiegi rehabilitacyjne, 

c) dodatkowe zajęcia prowadzone przez terapeutów w celu rozwinięcia 

kompetencji społecznych i prozawodowych oraz zakup materiałów do ich 

prowadzenia; 
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• grupa IV: 

a) Akademia Rodzicielstwa Zastępczego w formie wyjazdowej dla rodziców i 

dzieci obejmująca zajęcia dydaktyczne, 

b) indywidualne i grupowe treningi kompetencji kluczowych, 

c) kurs zawodowy lub uzupełnienie wykształcenia. 

W ramach projektu zatrudniono 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na okres 9 

miesięcy oraz zakupiono wyposażenie ich stanowisk pracy (biurka, krzesła, zestawy 

komputerowe z oprogramowaniem, drukarka, niszczarka). 

Ponadto w ramach przystosowania biura projektu i zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych zakupiono 2 podnośniki dla osób niepełnosprawnych (wewnętrzny i 

zewnętrzny) za kwotę 79.704,00 zł. 

Plan realizowanego w 2012 roku projektu wynosił 1.261.291,46 zł, w tym: 

• wkład własny (środki JST) – 56.158,66 zł; 

• wkład własny (środki PFRON) - 78.376,94 zł; 

• dofinansowanie z EFS – 1.146.755,86 zł. 

Ogółem koszt realizacji Projektu w 2012 roku wyniósł 1.184.156,37 zł, w tym: 

• wkład własny (środki JST) – 56.158,66 zł; 

• wkład własny (środki PFRON) - 64.541,81 zł; 

• dofinansowanie z EFS – 1.063.455,90 zł. 

II. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające w powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim 

1. Domy pomocy społecznej 

Do zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie i 

rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz 

umieszczanie w nich skierowanych osób.  

W 2012 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego działały 3 domy pomocy 

społecznej prowadzone przez Powiat: 

-  Dom Pomocy Społecznej w Trzciance dla przewlekle psychicznie chorych kobiet - 100 

miejsc; 
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- Dom Pomocy Społecznej w Gębicach dla mężczyzn dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie - 55 miejsc; 

- Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu dla  przewlekle psychicznie chorych mężczyzn - 60 

miejsc; 

oraz Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez podmiot niepubliczny 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu - 354 miejsca, w tym: 

- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku – 74 miejsca, 

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – 100 miejsc, 

- Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 80 miejsc, 

- Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie – 100 miejsc. 

Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 

zapewniają łącznie 569 miejsc. 

W 2012 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 

wynosił: 

- DPS w Trzciance – 3.166,00 zł, 

- DPS w Gębicach – 3.259,00 zł, 

- DPS w Wieleniu – 3.235,00 zł, 

- ZDPS w Wieleniu – 2.995,00 zł. 

Od dnia 1 stycznia 2004 roku kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie 

odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu należy do zadań własnych gminy. 

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności: 

- mieszkaniec domu (nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu), a w przypadku osób 

małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; 

- małżonek, zstępni przed wstępnymi, z którymi musi zostać zawarta w tym względzie 

odpowiednia umowa (dochód w takim przypadku, zarówno dla osoby gospodarującej 

samotnie, jak i na osobę w rodzinie, musi być wyższy niż 250% kryterium dochodowego, a 

kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium 

dochodowego); 

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej (w wysokości różnicy 

między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi 

przez osoby w/w). 

W innej sytuacji znajdują się mieszkańcy domów pomocy społecznej skierowani tam przed 1 

stycznia 2004 roku. Osoby te zachowały prawo do dotacji celowej od Wojewody 

dofinansowującej pobyt, a więc ponoszona przez taką osobę odpłatność odbywa się również 
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na uprzednio obowiązujących  zasadach, a decyzje w tej sprawie nadal wydawane są przez 

starostę właściwego ze względu na miejsce położenia domu. Mieszkaniec Domu ponosi 

wówczas odpłatność w wysokości 70% własnego dochodu. Osoby te zachowają prawo do 

dotacji także w przypadku przeniesienia do innego domu. Tak więc dotacja przysługuje 

powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy 

przyjęci przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także powiatowi, który przyjmie osoby ze 

skierowaniami wydanymi przed tym dniem. 

Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 

zapewniają całodobową opiekę oraz zaspakajają potrzeby na poziomie obowiązującego 

standardu, który ujęty jest w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej i określa 

usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej 

wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W razie niemożności 

umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się 

osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie umieszczenia w 

domu pomocy społecznej. 

W 2012 roku wydano 78 decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, w tym: 

- ZDPS w Wieleniu – 68, 

- DPS w Wieleniu – 3, 

- DPS w Trzciance – 4, 

- DPS w Gębicach – 3. 

2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Do zadań własnych powiatu  należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowania wsparcia osobom 

usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. Wyżej wymienione zadania regulowała 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o pomocy społecznej.  

W 2012 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego działały 2 placówki 

opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, które dysponowały 39 miejscami, w tym: 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 14 miejsc; 

- Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp. – 25 miejsc. 
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W wymienionych placówkach w dniu 31 grudnia 2012 r. przebywało 27 dzieci, w tym: 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 15 osób; 

- Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp. – 12 osób. 

Wśród dzieci przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu 13 wychowanków 

pochodziło z obcych powiatów, w tym: 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 6 osób; 

- Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp. – 7 osób. 

W 2012 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych wynosił: 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 2.889,00 zł; 

- Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp. – 3.588,00 zł. 

Ww. placówki dysponowały budżetem: 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 506.507,00 zł; 

- Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp. – 1.615.901,84 zł. 

W 2012 roku Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp. opuściło 17 wychowanków, w 

tym:  

- 3 wychowanków usamodzielniło się; 

- 13 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych na podstawie wydanych przez sądyppppp 

postanowień o umieszczeniu w rodzinach zastępczych; 

- 1 dziecko powróciło do rodziny naturalnej. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance prowadzona przez 

Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” w Trzciance działała na podstawie zezwolenia na 

prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego wydanego na czas 

nieokreślony decyzjami Wojewody Wielkopolskiego: nr PS.II-5.90115-17/08 z dnia 24 

października 2008 r. oraz nr PS-II.9423.4.26.2012.5 z dnia 7 grudnia 2012 r.   

W 2012 roku Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp. nie posiadał wymaganego 

zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. 

W dniu 24 kwietnia 2012 r. Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podjęła uchwałę w 

sprawie wyrażenia woli do podjęcia działań zmierzających do likwidacji placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu 

Wlkp., tym samym wyrażając zgodę na podjęcie działań zmierzających do likwidacji 

placówki z dniem 31 grudnia 2012 r. Zarząd Powiatu dwa razy ogłaszał konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz rodziny i rodzicielstwa 

zastępczego pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo–wychowawczej typu 
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socjalizacyjnego w Krzyżu Wlkp. dla 14 dzieci w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 

31.12.2014 r.”. W pierwszym konkursie ofert z powodu braków formalnych nie dokonano 

wyboru żadnej oferty. W wyniku drugiego konkursu Zarząd Powiatu dokonał wyboru oferty 

przedłożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” z siedzibą 

w Krzyżu Wlkp. przy ul. Wojska Polskiego 20/9. 

W dniu 16 listopada 2012 r. została podpisana umowa na realizację zadania publicznego z 

zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotycząca prowadzenia placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Krzyżu Wlkp. 

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr PS-II.9423.4.40.2012.5 z dnia 30 listopada 2012 r. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” uzyskało zezwolenie na 

prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Krzyżu Wlkp.  

PCPR przeprowadziło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych i wydało 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, co pozwoliło na utworzenie 2 zawodowych rodzin 

zastępczych, w których zostały umieszczone dzieci z likwidowanej placówki, które nie mogły 

w niej pozostać ze względu na wiek poniżej 10. roku życia. Po wydaniu przez wojewodę 

zgody na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Dziecka i Rodziny w 

Krzyżu Wlkp., Rada Powiatu w dniu 27 listopada 2012 r. podjęła uchwała w sprawie 

likwidacji placówki. W efekcie przeprowadzonych działań placówka opiekuńczo-

wychowawcza Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp. w dniu 31 grudnia 2012 r. 

zakończyła działalność. 

 

III. Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej 

 

 Zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, ze zm.) oraz art. 112 ust. 12 ustawy o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) kierownik powiatowego centrum pomocy 

rodzinie przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej i w zakresie 

pomocy społecznej. W celu zapewnienia możliwości wykonywania zadań nałożonych przez 

ustawodawcę na samorząd powiatowy niezbędne jest realizacja następujących potrzeb: 

1. zatrudnienie psychologa w celu prowadzenia poradnictwa i terapii dla osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także 

rodziców dzieci objętych tą pieczą  oraz przeprowadzania badań psychologicznych i analizy 

sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

oraz prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie; 
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2. zatrudnienie prawnika w celu zapewnienia pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną 

pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego oraz pomocy prawnej przy 

wytaczaniu powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka 

przebywającego w pieczy zastępczej oraz ofiar przemocy w rodzinie; 

3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; 

4. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i 

niezawodowej, kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia 

szkolenia, opinii o spełnieniu warunków i ocen predyspozycji do sprawowania pieczy 

zastępczej; 

5. zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji; 

6. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym poradnictwa, które ma 

na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 

zawodowego; 

7. tworzenie rodzin pomocowych; 

8. konieczność przeprowadzenia remontów, inwestycji i innych potrzeb związanych z 

funkcjonowaniem domów pomocy społecznej i PCPR: 

a) DPS  w  Trzciance:  remont  elewacji  zewnętrznej,  naprawa  pokrycia  dachu, wymiana 

stolarki okiennej w budynku głównym; 

b) DPS w Wieleniu: wymiana łóżek; 

c) DPS w Gębicach: wymiana grzejników c.o. w budynku głównym; 

d) PCPR: zakup regałów do składnicy akt. 

9. prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy 

zastępczej; 

10. prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży; 

11. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej; 

12. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. 

 


