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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, ze zm.) 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 2013 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 2013 r. poz. 

595, ze zm.); 

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

(Dz. U z 2013 r. poz. 135, ze zm.); 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 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 231, poz. 1375, ze zm.); 

• 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. 
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I. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance 

W 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance  zrealizowało  

wydatki w wysokości – 4 184 133,84  zł. 

Wykonanie powyższego budżetu przedstawia się następująco: 

• placówki opiekuńczo-wychowawcze – 70 388,02 zł;  

• rodziny zastępcze – 2 454 996,16 zł;  

• środki własne na bieżącą działalność powiatowego centrum pomocy rodzinie –  

622 677,00 zł;  

• środki pozabudżetowe związane z obsługą środków PFRON – 46 969,00 zł;  

• środki pozabudżetowe związane z obsługą Programu „Wyrównywania Różnic Między 

Regionami II” realizowanego ze środków PFRON – 492,32 zł; 

• środki pozabudżetowe związane z obsługą pilotażowego programu „Aktywny  

samorząd” realizowanego ze środków PFRON – 15 802,06 zł; 

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

trzcianeckiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (wraz z wkładem PCPR) 

– 972 809,28 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 – 1 973 761,00 zł, 

• realizacja Programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami II” – 19 692,86 zł, 

• realizacja pilotażowego programu „Aktywny  Samorząd” – 238 517,41 zł. 

 

 

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 2013 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 122 rodziny zastępcze, w których było umieszczonych na podstawie 

postanowień sądu 190 dzieci. Liczba ta w ciągu roku ulegała zmianom, ponieważ niektóre 

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

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim funkcjonowały w 2013 roku następujące rodziny 

zastępcze: 

• 53 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 68 dzieci; 
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• 63 rodziny zastępcze niezawodowe, w których przebywało 95 dzieci; 

• 3 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywało 16 dzieci; 

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

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

przebywało 4 dzieci. 

W ubiegłym roku na podstawie postanowień sądów ustanowiono 9 nowych rodzin 

zastępczych, w których umieszczono 13 dzieci. 

Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci iumieszczonych iw irodzinach izastępczych iw iubiegłymi roku iwydatkowanoi kwotę  

2 015 812,33 zł. Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 126 dzieci pochodzących z 

naszego powiatu wyniosły kwotę 1 348 429,90 zł. Na świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania 64 dzieci pochodzących z innych powiatów wydatkowano kwotę 667 382,43 zł, 

którą pozyskano z tych powiatów. 

Wypłacono jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z 

potrzebami przyjmowanych dzieci w nowo powstałych  rodzinach zastępczych w łącznej 

wysokości 17 200,00 zł, w tym kwotę  9 000,00 zł  dla 5 dzieci przyjmowanych z naszego 

powiatu w 4 rodzinach zastępczych oraz kwotę 8 200,00 zł dla 5 dzieci pochodzących z 

innych powiatów w  3 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 w 

łącznej wysokości 9 050,00 zł. Wypłacono dla 2 dzieci umieszczonych w 2 niezawodowych 

rodzinach zastępczych pochodzących z naszego powiatu łączną kwotę 2 500,00 zł.  Ponadto 

wypłacono dla 1 spokrewnionej rodziny zastępczej z 4 dzieci oraz 1 zawodowej 

specjalistycznej rodziny zastępczej z 4 dzieci łączną kwotę 6 550,00 zł, finansowaną przez 

inne powiaty, z których pochodziły dzieci.  

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 2013 roku łączna wysokość wynagrodzeń wypłaconych zawodowym 

rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie naszego powiatu wyniosła łącznie 

180 941,04 zł, w tym: 

• 3 zawodowe rodziny zastępcze – 86 162,40 zł;  

• 2 zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze – 57 441,60 zł; 

• 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 37 337,04 zł. 

Na wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego 

powiatu, w których umieszczone były dzieci z naszego powiatu wypłacono 96 639,28 zł.  

Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego 

powiatu, w których umieszczone były dzieci z innych powiatów wyniosły 84 301,76  zł i były 

finansowane przez te powiaty. 

Dodatkowo zawodowa rodzina  zastępcza  pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego miała 

przyznany dodatek w łącznej kwocie 2 830,37 zł, w związku z przebywaniem w rodzinie 

więcej niż 3 dzieci. Ww. kwota była finansowana przez inny powiat. 
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Ponadto zatrudniona została 1 osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich w 1 zawodowej rodzinie zastępczej, w której przebywa 5 dzieci i na 

ten cel wydatkowano 6 300,00 zł. 

W ubiegłym roku odbyło się 1 szkolenie, które ukończyło 12 rodziców zastępczych 

niezawodowych. Na ten cel wydatkowano kwotę 5 169,74 zł. 

 

 

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. Osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych i placówek na bieżąco 

uzyskiwały wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.  

 

 

2.1. Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze 

W 2013 roku osoby, które opuściły rodziny zastępcze otrzymały pomoc w łącznej 

kwocie 200 144,68 zł.  

Do korzystania z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki były uprawnione 34 osoby. 

Wydatkowano na ten cel kwotę 153 071,68 zł. 

Przyznano także pomoc na usamodzielnienie 4 osobom opuszczającym rodziny zastępcze na 

łączną kwotę 21 423,00  zł.  

Dofinansowanie do wynajmu mieszkań otrzymało 12 osób w łącznej wysokości 25 650,00 zł. 

W ww. okresie nie przyznano pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 

 

 

2.2. Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo–wychowawcze 

W 2013 roku osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze udzielono 

pomocy w łącznej wysokości 70 388,02 zł.  

W tym okresie do korzystania z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki uprawnionych 

było 9 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę 42 736,98 zł. 

Pomocą na zagospodarowanie objęto 2 osoby, którym przyznano pomoc na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej w łącznej wysokości 3 000,00 zł. 

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

wychowawcze otrzymało 6 osób w łącznej wysokości 24 651,04 zł. 
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W ww. roku nie przyznano pomocy na usamodzielnienie osobom opuszczającym placówkę 

opiekuńczo- wychowawczą. 

 

 

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 2013 roku Powiat Czarnkowsko-

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

kwocie 428 446,60 zł na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W ww. roku 

Powiat otrzymał dotacje na dzieci pochodzące z innych powiatów umieszczone w rodzinach 

zastępczych na obszarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w łącznej kwocie  772.735,19  

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. W 2013 roku Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki realizował 17 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 506.381,89 zł. 

W tym okresie realizowane były 4 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 

185.905,32  zł. 

 

 

4. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim 

na lata 2013-2015 

W 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance realizowało Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2013-2015. 

Celem głównym programu jest tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania 

systemu pieczy zastępczej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oraz wspieranie rozwoju 

rodzinnych form pieczy zastępczej.  Cele szczegółowe to: 
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1) efektywna ochrona, profesjonalne wsparcie i pomoc dzieciom w postaci stabilnego, 

solidnego i rodzinnego środowiska wychowawczego, który był realizowany poprzez 

następujące działania:  

− zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych i 

placówkach opiekuńczo–wychowawczych,  

− w razie występujących potrzeb, pomoc w organizowaniu terapii, poradnictwa i 

zajęć warsztatowych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym dzieciom 

umieszczonym w pieczy zastępczej,  

− dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

− zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, 

− współpracę z instytucjami zajmującymi się pomocą dzieciom; 

2) profesjonalne wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w wypełnianiu przez nich 

funkcji opiekuńczo–wychowawczych, realizowane poprzez podjęte działania: 

− wspieranie rodziców zastępczych poprzez udzielanie pomocy pedagogicznej, 

zwłaszcza w zakresie wychowania i edukacji dzieci ze strony koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, 

− w razie występujących potrzeb, pomoc w uzyskaniu dostępu do specjalistów, w 

tym pomocy psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej, 

− zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich 

kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby, 

− wypłatę świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, 

− zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 

3) organizowanie kompleksowego systemu pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, 

kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do rodzinnych form pieczy zastępczej - w 

2013 roku nie przeprowadzono szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej; 

4) wspieranie i organizowanie pomocy w procesie usamodzielniania pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej, realizowane poprzez działania: 

− opracowywanie programów usamodzielnień i nadzór nad ich realizacją, 

− pełnienie funkcji opiekunów usamodzielnienia, pomoc w tworzeniu i 

realizowaniu indywidualnych programów usamodzielnienia, 

− wspieranie osób usamodzielnianych w aktywnym życiu społecznym, pomoc w 

kontynuowaniu nauki oraz uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, 

− udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej. 

Wszystkie podjęte działania realizowane były w celu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz usamodzielniających się wychowanków, a także podnoszenia poziomu świadczonych 

usług przez instytucjonalną pieczę zastępczą funkcjonującą na terenie powiatu czarnkowsko-

trzcianeckiego.  
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5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance realizowało w 2013 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 2013 roku Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dokonała podziału środków 

PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w wysokości 1 878 761,00 zł.  

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, 

przeznaczono kwotę 95.000,00 zł. 

Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, przeznaczono kwotę 1 783 761 zł, w tym: 

• zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej  - 1.183.680,00 zł; 

• dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  - 165 891,00 zł, w tym: 

− niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – 103 020,00 zł, 

− niepełnosprawnych osób uczestniczących w realizowanym projekcie ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 62 871,00 zł; 

• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze – 282 239,00 zł; Dofinansowanie działalności Warsztatów Terap  

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 

103 721,00 zł; 

• dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 

48 230,00 zł. 

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ze środków budżetu Powiatu 

wyniosło 131.520,00 zł. 

 

 

5.1. 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. 

Warsztaty realizują 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 2013 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego funkcjonowały 3 warsztaty 

terapii zajęciowej, których koszty działalności były finansowane w wysokości 1 315 200,00 

zł, w tym: 1 183 680,00 zł środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych (90%) oraz 131 520,00 zł z budżetu Powiatu Czarnkowsko-

Trzcianeckiego (10%). 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej „CARITAS” w Trzciance prowadzone przez 

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

rehabilitacją 25 uczestników z terenu Gmin: Trzcianka i Czarnków.  

W 2013 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 Trzciance Filia Wieleń prowadzone 

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

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

W 2013 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. 

W 2013 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 – 7 891,20 zł; 

• Gmina Czarnków – 8 549,00 zł; 

• Gmina Drawsko – 1 972,80 zł; 

• Gmina Lubasz – 4 603,20 zł; 

• Miasto i Gmina Wieleń – 4 603,20 zł; 

• Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. – 7 234,00 zł; 

• Miasto i Gmina Trzcianka – 12 494,40 zł. 

W 2013 roku Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance wystąpił z wnioskiem o 

dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu o 5 osób 

i utworzenie nowej pracowni krawiecko-tkackiej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 

Wieleniu. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki udzielił jednostce prowadzącej Warsztaty dotacji 

w kwocie 26 673,00 zł  na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie nowej 

pracowni krawiecko-tkackiej, z tego kwota 20 000,00 zł pochodziła z budżetu Powiatu, a 

6 673,00 zł stanowiły środki przekazane przez Miasto i Gminę Wieleń. 
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5.2. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji z elementami wypoczynku, 

mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienia zaradności, pobudzanie i rozwijanie 

zainteresowań osób niepełnosprawnych.  

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

młodzieży niepełnosprawnej  w wieku 16 - 24 lat uczącej się i niepracującej oraz osobom 

niepełnosprawnym uczestniczącym w projekcie systemowym „Integracja społeczna i 

zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”, realizowanym w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W 2013 roku wpłynęły 324 wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym, które dotyczyły 439 osób niepełnosprawnych i opiekunów.   

Dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych otrzymało 217 osób w łącznej 

kwocie 165 890,00 zł, w tym: 

• dorośli niepełnosprawni – 71 osób, 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna – 60 osób, 

• opiekunowie osób niepełnosprawnych – 86 osób. 

 

 

5.3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny było przyznawane osobom 

niepełnosprawnym stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, na podstawie 

zaświadczenia lekarza  specjalisty stwierdzającego konieczność stosowania danego sprzętu do 

prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych. W 2013 roku Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Trzciance dofinansowywało ze środków PFRON zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Wysokość dofinansowania 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosiła maksymalnie do 60% kosztów sprzętu, nie 

więcej jednak niż 2 000,00 zł. 

W 2013 roku na realizację tego zadania  wpłynęło  16 wniosków.   

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny otrzymało 11 osób niepełnosprawnych 

w łącznej kwocie 13 582,00 zł, w tym: 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna – 4 osoby; 

• dorośli niepełnosprawni – 7 osób. 

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 

zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego i potwierdzona za zgodność, przez 

świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
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W 2013 roku na realizację tego zadania  wpłynęło 1 051 wniosków.   

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze otrzymało 947 

osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 268 650,00 zł, w tym: 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna – 105 osób; 

• dorośli niepełnosprawni – 842 osoby. 

 

 

5.4. 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. Likwidacja barier funkcjonalnych umożliwia lub w znacznym stopniu ułatwia osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z 

otoczeniem.  

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych było przyznawane osobom 

niepełnosprawnym, które miały trudności w poruszaniu: 

- 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. 

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 funkcjonalnych było przyznawane na podstawie 

zaświadczenia lekarza specjalisty, a wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie  do 

80% kosztów. 

W 2013 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wpłynęło 38 

wniosków osób niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych. 

Dofinansowanie otrzymało 26 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 103 719,00 zł, w 

tym: 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna – 4 osoby; 

• dorośli niepełnosprawni – 22 osoby. 

Likwidacja barier funkcjonalnych objęła: 

• likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej  

– 20 osób w łącznej kwocie dofinansowania – 87 536,00 zł; 
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• likwidację barier w komunikowaniu się – 2 osoby w łącznej kwocie dofinansowania – 

2 863,00 zł; 

• likwidacja barier technicznych – 4 osoby w łącznej kwocie dofinansowania –  

13 320,00 zł. 

 

 

5.5. Kontrole dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  

W 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przeprowadziło 44 

kontrole w zakresie udzielonych dofinansowań ze środków PFRON. 

Przeprowadzono 42 kontrole w zakresie udzielanych dofinansowań likwidacji barier w 

komunikowaniu się dotyczących realizacji wybranych losowo umów zawartych w 2012 roku. 

W wyniku kontroli stwierdzono, iż zakupione w ramach likwidacji barier w komunikowaniu 

się urządzenia znajdowały się w posiadaniu osób niepełnosprawnych i byy wykorzystywane 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

W zakresie udzielonych dofinansowań likwidacji barier technicznych przeprowadzono jedną 

kontrolę realizacji wybranej losowo umowy zawartej w 2012 roku. Zakupiony w ramach 

likwidacji barier technicznych sprzęt techniczny znajdował się w posiadaniu osoby 

niepełnosprawnej i był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.  

Przeprowadzono również kontrolę w zakresie udzielanych dofinansowań zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny realizacji wybranej losowo umowy zawartej w 2013 roku. Zakupiony 

sprzęt rehabilitacyjny znajdował się w posiadaniu osoby niepełnosprawnej i był 

wykorzystywany do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych. 

Przeprowadzono także 21 kontroli dotyczących przyznanych w latach 2012 i 2013 

dofinansowań w ramach programu „Aktywny samorząd”. Kontrole dotyczyły 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu, sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania, a także wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. 

W 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przeprowadzono kontrole w 

warsztatach terapii zajęciowej. Przedmiotem kontroli była ważność posiadanych przez 

uczestników warsztatów orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz treść zawartych w nich 

wskazań, a także prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, 

podejmowanych na ich rzecz działań oraz postępów w rehabilitacji, prawidłowość w zakresie 

zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatów, a także kontrola finansowa.  

Działalność warsztatów terapii zajęciowej oceniono pozytywnie. W protokole kontroli 

wykazano: drobne zastrzeżenia dotyczące prowadzenia dokumentacji, braki ciąglości 

posiadanych przez uczestników orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz braki w zakresie 

posiadanych przez pracowników warsztatów kwalifikacji ustalonych w umowie o 

dofinansowanie kosztów działlaności WTZ. Zalecono usunięcie uchybień, dokładniejsze 

monitorowanie ciągłości posiadanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności uczestników 

WTZ, a także uzupełnienie kwalifikacji przez pracowników nie spełniających określonych w 

umowie wymogów. 
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6. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 

           Głównym celem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie 

lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Cele szczegółowe programu: 

• przygotowanie osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 

do pełnienia różnych ról społecznych  poprzez umożliwienie im włączenia się do 

tworzącego się społeczeństwa informacyjnego; 

• przygotowanie osób niepełnosprawnych do aktywizacji społecznej, zawodowej lub 

wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w 

poruszaniu się oraz barier transportowych; 

• umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej poprzez 

zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie; 

• poprawa szans osób niepełnosprawnych na rywalizację o zatrudnienie na otwartym 

rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji; 

• wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

W 2013 roku wpłynęło 100 wniosków na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”. Przyznano dofinansowanie dla 79 osób niepełnosprawnych na łączna 

kwotę 238 517,41 zł, w tym: 

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 12 osób; 

• dorośli niepełnosprawni - 67 osób. 

Dofinansowano w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:  

• pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - 

16 osób; 

• pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektronicznym – 6 osób; 

• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektronicznym – 9 osób; 

• pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 48 osób. 

 

 

7. Program „Wyrównywania Różnic Między Regionami II” 

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 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i 

Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotmej Przychodnia Lekarska Jacek Sobolewski w 
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Drawsku na realizację projektu w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między 

Regionami II” w obszarze B. W ramach programu pozyskano środki PFRON na budowę 

pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w 

Drawsku. Projekt zrealizowano w terminie od dnia 29.04.2013 r. do dnia 20.07.2013 r. 

Wydatkowano na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych środki PFRON w wysokości 

19 692,86 zł oraz środki na obsługę projektu – 492,32  zł.  Środki PFRON stanowiły 60% 

kosztów inwestycji. Rozliczenie projektu zostało uznane przez PFRON. 

W 2013 roku zostało złożone do PFRON kolejne wystąpienie w sprawie uczestnictwa w 

realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” w obszarze D. 

Pełnomocnicy Zarządu PFRON podjęli decyzję o przyznaniu środków finansowych na 

realizację projektu w wysokości  77 000,00 zł oraz 1 925,00 zł na obsługę programu 

dotyczącego zakupu pojazdu na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance 

przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. 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 D. Następnie Powiat zawarł umowę z Caritas Parafii p.w. 

św. Jana Chrzciciela w Trzciance, w której wyznaczony został termin wykonania pochylni do 

31 marca 2014 r. 

 

 

8. Realizacja projektu POKL ze współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

W 2013 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 Europejskiego Funduszu Społecznego i był realizowany 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 

2013 roku była aktywizacja społeczna i zawodowa 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; 



16 
 

• 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 101 beneficjentów z terenu powiatu 

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

• 68 osób niepełnosprawnych; 

• 33 rodziny zastępcze. 

Dla grupy osób niepełnosprawnych zrealizowano następujące działania: 

• turnus rehabilitacyjny w celu poprawy stanu zdrowia pod kątem zwiększenia 

aktywności zawodowej i społecznej; 

• zabiegi rehabilitacyjne w celu utrzymania dobrego stanu zdrowia umożliwiającego 

rehabilitację społeczną i zawodową, w zależności od potrzeb i wskazań lekarskich; 

grupowe gdoradztwo gzawodowe gpomocne gwg rozpoznaniug predyspozycji gzawodowych 

i motywowaniu do aktywności zawodowej; 

• 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. 

Dla grupy rodzin zastępczych zrealizowano natomiast działania: 

• Akademię Rodzicielstwa Zastępczego w formie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego, 

obejmującą zajęcia dydaktyczne, zwiększające kompetencje opiekuńcze i 

rodzicielskie;  

• indywidualne i grupowe treningi kompetencji kluczowych z zakresu ekonomii i 

gospodarowania budżetem domowym, prawa pracy, doradztwa zawodowego, 

psychologii i pedagogiki;  

• kursy zawodowe. 

Ponadto zorganizowano działania o charakterze środowiskowym: 

• Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – wydarzenie plenerowe promujące ideę 

rodzicielstwa zastępczego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oraz umacniające 

więzi rodzinne w rodzinach zastepczych; 

• Punkt Konsultacyjny, w którego ramach było świadczone poradnictwo prawne i 

wsparcie psychologiczne dla osób korzystających ze wsparcia PCPR, ze szczególnym 

wskazaniem beneficjentów projektu.  

W ramach projektu zrefundowano koszt zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej na okres 12 miesięcy oraz zatrudniono 1 koordynatora  rodzinnej pieczy zastępczej 

na okres 9 miesięcy. Zakupiono także wyposażenie stanowiska pracy (biurko, krzesło, zestaw 

komputerowy z oprogramowaniem, drukarka). 

Koszt realizowanego w 2013 roku projektu wyniósł 1 027 809,28 zł, w tym: 

• wkład własny (środki JST) – 67 110,24 zł; 

• wkład własny (środki PFRON) - 55 000,00 zł; 

• dofinansowanie z EFS – 905 699,04 zł. 
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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 2013 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; 

• Dom Pomocy Społecznej w Gębicach dla mężczyzn dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie - 55 miejsc; 

• Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu dla  przewlekle psychicznie chorych mężczyzn –  

60 miejsc; 

• 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 – 80kk    

ffmiejsc, 

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

Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 

zapewniają łącznie 569 miejsc. 

W 2013 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 

wynosił: 

• DPS w Trzciance – 3 25100 zł; 

• DPS w Gębicach – 3 500,00 zł; 

• DPS w Wieleniu – 3 333,00 zł; 

• ZDPS w Wieleniu – 3 172,00 zł. 

W 2013 roku koszty funkcjonowania domów ponocy społecznej wynosiły: 

• DPS w Trzciance –3 590 142,99 zł, w tym:  

              – dotacja – 1 733 828,91 zł,  

              – środki własne – 1 856 314,08 zł; 

• DPS w Wieleniu – 2 366 106,00 zł, w tym:  

              – dotacja – 1 061 470,00 zł,  

              – środki własne – 1 304 636,00 zł; 

• DPS w Gębicach – 2 170 810,00 zł, w tym:  

              – dotacja – 1 105 809,00 zł zł,  

              – środki własne – 1 065 001,00 zł. 
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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 2013 roku wydano 75 decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, w tym: 

• ZDPS w Wieleniu – 68, 

• DPS w Wieleniu – 2, 

• DPS w Trzciance – 2, 

• DPS w Gębicach – 3. 

 

 

2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Do zadań własnych powiatu  należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

W 2013 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego działały 2 placówki 

opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, które dysponowały 28 miejscami, w tym: 

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

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. – 14 

miejsc. 

W wymienionych placówkach w dniu 31 grudnia 2013 r. przebywało 27 dzieci, w tym: 

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

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. – 13 osób. 

Wśród dzieci przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu 12 wychowanków 

pochodziło z obcych powiatów, w tym: 

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

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. – 6 osób. 

W 2013 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych wynosił: 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 3 021,00  zł; 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. – 3.366,72 

zł. 

Ww. placówki dysponowały w 2013 roku budżetem: 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 508 569,00 zł; 

• Placówka yOpiekuńczo-Wychowawcza y„Słoneczny yDom” yw yKrzyżu yWlkp. y–  

555 544,52 zł. 
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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.   

Natomiast Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. 

prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” w Krzyżu 

Wlkp. funkcjonowała na podstawie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego wydanego na czas nieokreślony decyzją Wojewody 

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

 

 

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, ze zm.) 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; 

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; 
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7. tworzenie rodzin pomocowych; 

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

funkcjonowaniem domów pomocy społecznej; 

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. 


