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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. 

 W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zadania z zakresu pomocy społecznej,  

zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Trzciance. Ponadto, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z 

ustawy z dnia 9 września 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U 

z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 511). 

 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. 

 Zarządzeniem Nr 43/2011 Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 04 listopada 

2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zostało wyznaczone na 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance działa na podstawie następujących aktów 

prawnych: 

• ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1868 z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077); 

• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z 

późn. zm.); 

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

(t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.); 
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• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511); 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 

2015 r. poz. 1390); 

• ustawa  z  dnia  19   sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  (t.j.  Dz. U. 

z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450); 

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w 

sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720); 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w 

sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 

zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954); 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w 

sprawie  szkoleń  dla  kandydatów  do  sprawowania  pieczy  zastępczej (Dz. U. z 

2011 r. Nr 274, poz. 1620); 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587); 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 926); 

• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w 

sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.); 

• rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w 

sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.); 

• pozostałych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek budżetowych. 
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I. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance 

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zrealizowało 

wydatki w wysokości 4.894.367,86 zł. 

Wykonanie powyższego budżetu przedstawia się następująco: 

• placówki opiekuńczo-wychowawcze  –  127.456,09 zł;  

• rodziny zastępcze  –  3.139.083,37 zł;  

• bieżąca działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  –  941.700,15 zł;  

• środki pozabudżetowe związane z obsługą środków PFRON  –  56.864,14 zł;  

• środki pozabudżetowe związane z obsługą pilotażowego programu „Aktywny  

samorząd” realizowanego ze środków PFRON  –  17.553,61 zł; 

• środki pozabudżetowe związane z obsługą pilotażowego programu „Wyrównywanie 

różnic między regionami III” realizowanego ze środków PFRON  –  215,20 zł; 

• środki na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie 

czarnkowsko-trzcianeckim”, nr RPWP.07.02.01-30-0024/15 ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z wkładem 

PCPR)  –  611.495,30 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponowało również środkami pozabudżetowymi z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały wydatkowane 

następująco: 

• realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych  –  2.274.565,63 zł; 

• realizacja pilotażowego programu „Aktywny  samorząd”  –  335.979,40 zł; 

• program „Wyrównywanie różnic między regionami III”  –  20.265,45 zł. 
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1.  Rodzinna piecza zastępcza 

1.1. Rodziny zastępcze  

Do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w 

rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz organizowanie wsparcia osobom 

usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą.  

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 

funkcjonowało 107 rodzin zastępczych, w których było umieszczonych na podstawie 

postanowień sądu 159 dzieci. Liczba ta w ciągu roku ulegała zmianom, ponieważ niektóre 

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

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w dniu 31 grudnia 2017 r. funkcjonowały następujące 

rodziny zastępcze: 

• 48 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 58 dzieci; 

• 51 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 72 dzieci; 

• 8 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 29 dzieci, w tym: 

▪ 5 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 16 dzieci, 

▪ 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna, w których przebywało 4 dzieci, 

▪ 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w 

której przebywało 9 dzieci. 
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W 2017 roku w rodzinną pieczę zastępczą tworzyły rodziny zastępcze zamieszkujące w 

następujących gminach: 

• Gmina Czarnków  –  5 rodzin zastępczych dla 9 dzieci;  

• Miasto Czarnków  –  13 rodzin zastępczych dla 14 dzieci;  

• Gmina Drawsko  –  3 rodziny zastępcze dla 3 dzieci;  

• Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.  –  20 rodzin zastępczych dla 28 dzieci;  

• Gmina Lubasz  –  9 rodzin zastępczych dla 14 dzieci;  

• Gmina Połajewo  –  8 rodzin zastępczych dla 13 dzieci;  

• Miasto i Gmina Trzcianka  –  39 rodzin zastępczych dla 62 dzieci; 

• Miasto i Gmina Wieleń  –  10 rodzin zastępczych dla 16 dzieci. 

1.2. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastepczej 

Rodziny zastępcze obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, przy czym koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką 

łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych. W 2017 roku rodziny zastępcze w powiecie 

czarnkowsko-trzcianeckim wspomagało 4 koordynatorów, w tym 2 - zatrudnionych w ramach  

realizowanego projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim”, nr RPWP.07.02.01-30-0024/15 ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zadań koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej należało w szczególności: 

• udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z 

pieczy zastępczej; 
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• przygotowanie, we współpracy z rodziną zastępczą oraz asystentem 

rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony 

asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z 

rodziną, planu pomocy dziecku; 

• pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; 

• zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy 

dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 

• zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

• udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy 

zastępczej; 

• przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

W 2017 roku w ramach wykonywania ww. zadań, wsparciem koordynatorów 

objęto 56 rodzin zastępczych. 

1.3. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych 

 Rodzinie zastępczej, na każde umieszczone dziecko, przysługiwało świadczenie na 

pokrycie kosztów jego utrzymania: 660,00 zł miesięcznie dla rodzin zastępczych 

spokrewnionych oraz 1.000,00 zł miesięcznie dla rodzin zastępczych niezawodowych i 

zawodowych. Rodzinom zastępczym, w których umieszczono dziecko z orzeczeniem o 

stopniu niepełnosprawności, przysługiwał dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów 

utrzymania tego dziecka w wysokości 200,00 zł miesięcznie. 

Zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 

159 dzieci iumieszczonych iw irodzinach izastępczych funkcjonujących na terenie naszego 

powiatu wydatkowano w ubiegłymi roku kwotę 1.685.140,62 zł.   

Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 119 dzieci pochodzących z naszego powiatu 

wyniosły kwotę 1.205.797,56 zł. Na świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 40 dzieci 

pochodzących z innych powiatów wydatkowano kwotę 479.343,06 zł, którą pozyskano z tych 

powiatów. 

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia 

przysługiwał dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego określonego 

w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.  

Wg stanu na 31.12.2017 r. ww. dodatek był wypłacany na 130 dzieci umieszczone w 92 

rodzinach zastępczych. W ubiegłym roku wydatkowano na dodatki wychowawcze dotację w 

łącznej kwocie 801.404,00 zł. 
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W 2017 roku wypłacono jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci w nowo powstałych rodzinach zastępczych 

w łącznej wysokości 12.950,00 zł.  Ww. dofinansowanie wypłacono dla 4 rodzin zastępczych, 

które przyjmowały 10 dzieci pochodzących z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.  

W tym okresie przyznano 14 jednorazowych świadczeń na pokrycie kosztów związanych z 

wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej 

opieki w łącznej wysokości 23.830,00 zł, w tym: 22.830,00 zł dla 15 rodzin zastępczych, w 

których przebywały dzieci pochodzące z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz 1.000,00 

zł dla 1 rodziny zastępczej z dzieckiem pochodzącym z innego powiatu.  

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania przyznano 39 dzieciom w 

łącznej kwocie 12.300,00 zł, w tym:  12.000,00 zł przyznano dla 38 dzieci pochodzących z 

naszego powiatu oraz 300,00 zł dla 1 dziecka pochodzącego z innego powiatu.  

Wypłacono także świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 

niezbędnego remontu domu jednorodzinnego w wysokości 3.445,00 zł dla 1 rodziny 

zastępczej zawodowej, finansowane ze środków naszego Powiatu.  

Rodzinom zastępczym zawodowym przyznano środki finansowe na utrzymanie domu 

jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę 

zastępczą na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, 

wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, 

abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami 

eksploatacji w łącznej kwocie 63.566,00 zł, w tym: 36.329,68 zł z budżetu Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego i 27.236,32 zł z budżetów innych powiatów. 

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 2017 roku łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych 8 zawodowym rodzinom zastępczym 

funkcjonującym na terenie naszego powiatu wyniosła 262.147,55 zł, w tym: wynagrodzenia 

zawodowych rodzin zastępczych, w których umieszczone były dzieci z naszego powiatu - 

155.990,47 zł oraz wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w których umieszczone 

były dzieci z innych powiatów - 106.157,08  zł (finansowane przez te powiaty). 

W ubiegłym roku odbyło się 1 szkolenie podnoszące kompetencje rodziców zastępczych, 

obejmujące 50 godzin szkoleniowych, które ukończyło 9 rodziców zastępczych 

niezawodowych. Na ten cel wydatkowano kwotę 7.286,80 zł. 

Na zakup środków żywnościowych na spotkania z rodzicami zastępczymi wydatkowano 

124,20 zł. 

Na zakup  materiałów biurowych związanych z obsługą pieczy zastępczej wydatkowano 

4.978,88 zł. 

Na zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe za wysyłkę korespondencji do rodzin 

zastępczych przeznaczono kwotę 15.993,85 zł. 
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W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 

ponosi odpowiednio wydatki: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w 

pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i 

wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. 

W 2017 roku łączna kwota dochodu Powiatu z tytułu ww. wydatków ponoszonych przez 

gminy wyniosła 273.972,57 zł, w tym: 

▪ Gmina Czarnków  –  41.292,95 zł; 

▪ Miasto Czarnków  –  29.696,72 zł; 

▪ Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.  –  34.004,21 zł; 

▪ Gmina Lubasz  –  9.242,12 zł; 

▪ Gmina Połajewo  –  10.710,04 zł; 

▪ Miasto i Gmina Trzcianka  –  97.274,96 zł; 

▪ Miasto i Gmina Wieleń  –  51.751,57 zł. 

2. Opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 

 Opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej były ustalane w oparciu o zasady określone 

w uchwale Nr XX/164/2012 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 maja 

2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z 

odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz uchwale Nr III/17/2014 Rady Powiatu Czarnkowsko-

Trzcianeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej. 

W 2017 roku miejsce zamieszkania oraz sytuację rodziców biologicznych badano za pomocą 

sporządzanych protokołów, oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną oraz 

licznych zapytań kierowanych do: ośrodków pomocy społecznych, Zakładów Ubezpieczeń 

Społecznych, Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędów Skarbowych, 

Powiatowych Urzędów Pracy, pracodawców oraz występowano z wnioskami o udostepnienie 

danych do zbiorów ewidencji ludności, Urzędów Stanu Cywilnego, Policji, Krajowego 

Rejestru Karnego, Zakładów Karnych i Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu 

Spraw Obywatelskich MSWiA, które mogły się przyczynić do ustalenia miejsca pobytu, jak i 

sytuacji dochodowej, zawodowej oraz zdrowotnej rodziców biologicznych. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance w 2017 roku wydało łącznie 171 decyzji 

administracyjnych regulujących odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci, w 

rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym: 

• odstąpienie od ustalenia odpłatności  –  165 decyzji, w tym: 

▪ ze względu na trudną sytuację materialno-bytową  –  149 decyzji, 

▪ regularne spełnianie obowiązku alimentacyjnego  –  11 decyzji, 

▪ przebywanie rodziców w zakładach penitencjarnych  –  5 decyzji, 

• ustalenie odpłatności  –  4 decyzje, 

• umorzenie ustalonych opłat  –  2 decyzje. 

3.  Postępowania alimentacyjne 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, działając w imieniu małoletnich 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej, skierowało do sądu 6 pozwów o zasądzenie i 

zapłatę alimentów od rodziców biologicznych.  

W 2017 roku zapadły 4 wyroki, w których do alimentacji zobowiązano 10 rodziców na rzecz 

8 dzieci. Jedno postępowanie umorzono oraz rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski o udzielenie 

zabezpieczenia, zobowiązując rodziców biologicznych do uiszczania alimentów również 

przez czas trwania procesu. 

4.  Usamodzielnienia 

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom 

dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-

terapeutyczną przysługuje pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, 

zagospodarowanie, a także pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i 

zatrudnienia oraz zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej. 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.  

4.1. Wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze 

W 2017 roku 29 osobom, które opuściły rodziny zastępcze udzielono pomocy w 

łącznej kwocie 136.968,94 zł.  

Do korzystania z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki były uprawnionych 15 osób. 

Wydatkowano na ten cel kwotę 77.022,51 zł. 
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Przyznano także pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób opuszczających rodziny zastępcze na 

łączną kwotę 16.500,00 zł.  

Dofinansowanie do wynajmu mieszkań otrzymało 8 osób w łącznej wysokości 38.946,43 zł.  

Pomocą na zagospodarowanie objęto 3 osoby, którym przyznano pomoc w łącznej kwocie 

4.500,00 zł. 

4.2.  Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze 

W 2017 roku 24 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze 

udzielono pomocy w łącznej wysokości 127.456,09 zł.  

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

było 7 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę 48.565,84 zł. 

Przyznano także pomoc na usamodzielnienie dla 7 osób opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 25.466,00 zł.  

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

wychowawcze otrzymało 8 osób w łącznej wysokości 50.424,25 zł. 

Pomocą na zagospodarowanie objęto 2 osoby, którym przyznano pomoc w łącznej kwocie 

3.000,00 zł. 

5.  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 pieczy 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.  

5.1. Wydatki 

 W 2017 roku Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki był zobowiązany do przekazania 

dotacji na rzecz innych powiatów w łącznej kwocie 939.352,27 zł.  

W zakresie rodzinnej pieczy zastępczej realizowane były porozumienia z powiatami, na 

których terenie umieszczono w rodzinach zastępczych 29 dzieci pochodzących z powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 535.084,94 zł, w tym: 
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373.072,45 zł na świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, 6.000,00 zł na 

dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, 4.950,00 zł na 

pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do 

rodziny zastępczej, 2.800,00 zł na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym 

lub innymi zdarzeniami mającymi wpływ na jakość sprawowanej opieki, 7.998,75 zł na 

utrzymanie domu jednorodzinnego zawodowej rodziny zastępczej, 140.263,74 zł na 

wynagrodzenia 6 zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie osoby do pomocy 

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowej rodzinie 

zastępczej.  

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 tym okresie Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 

realizował  porozumienia dotyczące 7 dzieci z powiatami, w których dzieci pochodzące z 

naszego powiatu przebywały w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wydatki na realizację tych 

porozumień wyniosły 404.267,33 zł. 

5.2.  Dochody  

 W 2017 roku Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki otrzymał dotacje na dzieci pochodzące 

z innych powiatów, umieszczone w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu w łącznej 

kwocie  1.146.230,10  zł. 

W zakresie rodzinnej pieczy zastępczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki realizował  

porozumienia z powiatami, z których pochodziło 40 dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych na terenie naszego powiatu. Na ten cel pozyskano kwotę 614.036,46 zł, w tym: 

479.343,06 zł na świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, 27.236,32 zł na 

utrzymanie domu jednorodzinnego zawodowych rodzin zastępczych, 1.000,00 zł na pokrycie 

kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ 

na jakość sprawowanej opieki, 300,00 na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka oraz 106.157,08 zł na wynagrodzenia 5 zawodowych rodzin 

zastępczych oraz wynagrodzenie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i 

przy pracach gospodarskich w zawodowej rodzinie zastępczej.  

Koszt utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej w naszym powiecie był finansowany przez te powiaty. W 

2017 roku realizowano w tym zakresie porozumienia dotyczące 11 dzieci, na podstawie 

których dotacja wyniosła 532.193,64 zł.  

6.  Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 

2016-2018 
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W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance realizowało Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2016-2018. 

Celem głównym programu jest stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju pieczy 

zastępczej oraz wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej.  Cele szczegółowe to: 

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, 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, 

− współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą dzieciom, 

− tworzenie rodzin zastępczych zawodowych, w tym specjalistycznych; 

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

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, realizowane poprzez podjęte działania: 

− wspieranie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez udzielanie 

pomocy pedagogicznej, zwłaszcza w zakresie wychowania i edukacji dzieci ze 

strony koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizowanie 

cyklicznych szkoleń podnoszących kwalifikacje już funkcjonujących rodzin 

zastępczych, 

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

tym pomocy psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 

− udzielanie pomocy w doposażeniu mieszkań rodzin zastępczych, a także 

wypłata dodatkowych świadczeń na pokrycie kosztów remontu, utrzymania 

lokalu, 

− zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawujacym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, 

− organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy, a w razie 

potrzeb również pomocy w postaci rodziny pomocowej, 

− tworzenie projektów wspierania rozwoju pieczy zastępczej z uwzględnieniem 

jej specyficznych potrzeb, 

− podejmowanie działań na rzecz zapobiegania wypaleniu zawodowemu osób 

tworzących rodzinne formy pieczy zastępczej; 

3) organizowanie kompleksowego systemu pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, 

kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do rodzinnych form pieczy zastępczej: 

− prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej, 
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− dokonywanie procesu kwalifikacji kandydatów do sprawowania pieczy 

zastępczej, 

− organizowanie szkoleń dla kandydatów do wykonywania funkcji związanej z  

pieczą zastępczą, 

− organizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz innych imprez 

okolicznościowych, 

− publikacja w mediach informacji przybliżających tematykę rodzicielstwa 

zastępczego, 

− opracowanie i upowszechnianie ulotek informacyjnych; 

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 pisaniu 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, 

− pomoc w pozyskaniu mieszkania; 

5) wspieranie działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej 

na rzecz rozwoju pieczy zastępczej, realizowane poprzez działania: 

− powierzenie organizacjom pozarządowym w ramach konkursu, prowadzenia 

placówek opiekuńczo-wychowawczych w Trzciance oraz w Krzyżu Wlkp.,  

− rekomendowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych na rzecz  

rozwoju pieczy zastępczej,  

− współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi lokalnie na rzecz 

dziecka i rodziny, 

− nawiązywanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi przy realizacji 

wspólnych projektów. 

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało działania 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.  

 

 

7.  Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance realizowało zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zadania realizowane były ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji 

Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz w części ze środków z budżetu Powiatu. 



16 

 

W 2017 roku Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dokonała podziału środków 

PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w wysokości 2.274.646,00 zł.  

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

przeznaczona była kwota 115.000,00 zł. 

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

Rodzinie, przeznaczono kwotę 2.159.646,00 zł, w tym: 

• zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej  –  1.519.620,00 zł; 

• dofinansowanie uczestnictwa niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w turnusach 

rehabilitacyjnych  –  144.272,00 zł; 

• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze  –  388.600,00 zł;  

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  –

94.774,00 zł; 

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

12.380,00 zł. 

 

 

 

1 519 620 zł

144 272 zł

388 600 zł

94 774 zł 12 380 zł

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2017 roku

Warsztaty terapii zajęciowej

Turnusy rehabilitacyjne

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

Bariery architektoniczne, w
komunikowaniu się i techniczne

Sport, kultura, rekreacja i turystyka
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7.1.  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 2017 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego funkcjonowały 3 warsztaty 

terapii zajęciowej, których koszty działalności były finansowane w wysokości 1.688.468,00 

zł, w tym: 1.519.620,00 zł stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (90%) oraz 168.848,00 zł - środki z budżetu Powiatu Czarnkowsko-

Trzcianeckiego (10%): 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance prowadzone przez „CARITAS” Parafii 

p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, które obejmowały rehabilitacją 25 uczestników 

z Miasta i Gminy Trzcianka oraz Gminy Czarnków.  

Zajęcia prowadzono w 5 pracowniach: gospodarstwa domowego, artystyczno-

plastycznej, ceramicznej, multimedialno-społecznej i stolarskiej. 

W ubiegłym roku WTZ w Trzciance otrzymały na funkcjonowanie środki w kwocie 

444.334,00 zł, z tego 399.900,00 zł stanowiły środki PFRON (90%), a 44.434,00 

zł pochodziło z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (10%); 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance - Filia Wieleń prowadzone przez 

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

rehabilitacją 30 uczestników z Miasta i Gminy Wieleń, Miasta i Gminy Krzyż Wlkp., 

Gminy Drawsko oraz Miasta i Gminy Trzcianka.  

Terapia odbywała się w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, artystyczno-

plastycznej, stolarni regionalnej, komputerowo-fotograficznej, krawiecko-tkackiej i 

aktywizacji zawodowej. 

W ubiegłym roku WTZ w Wieleniu otrzymały na funkcjonowanie środki w kwocie 

533.200,00 zł, z tego 479.880,00 zł stanowiły środki PFRON (90%), a 53.320,00 zł 

pochodziło z 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 w 8 pracowniach: rzemiosła, plastycznej, 

komputerowo-fotograficznej, terapii pedagogicznej, krawiecko-dziewiarskiej, 

gospodarstwa domowego, ceramicznej i rękodzieła artystycznego, korzystało 40 osób 

niepełnosprawnych z Miasta Czarnków, Gminy Czarnków, Gminy Lubasz oraz 

Gminy Połajewo. 

W ubiegłym roku WTZ w Gębicach otrzymały na funkcjonowanie środki w kwocie 

710.934,00 zł, z tego 639.840,00 zł stanowiły środki PFRON (90%), a 71.094,00 zł 

pochodziło z budżetu Powiatu (10%). 
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Dodatkowo Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki dofinansował uczestnictwo 3 osób 

niepełnosprawnych, zamieszkujących w naszym powiecie, w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

w  Pile  oraz  Warsztatach  Terapii  Zajęciowej  w  Ujściu  (powiat pilski)  w łącznej kwocie 

3.924,70 zł.  

W wyniku podpisanych przez Powiat porozumień z samorządami gminnymi, partycypowały 

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

kosztów:  

• Gmina Czarnków  –  10.663,95 zł;  

• Miasto Czarnków  –  9.953,02 zł; 

• Gmina Drawsko  –  2.670,37 zł; 

• Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.  –  7.820,23 zł; 

• Gmina Lubasz  –  4.265,58 zł; 

• Miasto i Gmina Trzcianka  –  14.218,60 zł;  

• Miasto i Gmina Wieleń  –  10.837,30 zł. 

 

7.2.  Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji z elementami wypoczynku, 

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

zainteresowań osób niepełnosprawnych.  
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W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zapewniło możliwość 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieciom niepełnosprawnym w wieku do 16. roku 

życia oraz młodzieży niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej. 

W ubiegłym roku wpłynęło 286 wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym, które dotyczyły 421 osób, w tym: 286 osób niepełnosprawnych i 135 

opiekunów.   

Dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych otrzymało 138 osób w łącznej 

kwocie 144.271,71 zł, w tym: 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna  –  71 osób w kwocie 88.182,43 zł; 

• opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  –  67 osób w kwocie 56.089,28 zł. 

7.3.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze 

a) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance dofinansowywało ze 

środków PFRON zaopatrzenie 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. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia 

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

niż 1.000,00 zł. 

W  ubiegłym  roku  na  realizację  tego  zadania  wpłynęły  22  wnioski  na  łączną  kwotę 

37.243,00 zł.   

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny otrzymało 12 osób niepełnosprawnych 

w łącznej kwocie 9.180,41 zł, w tym: 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna  –  2 osoby w kwocie 1.530,00 zł; 

• dorośli niepełnosprawni  –  10 osób w kwocie 7.650,41 zł. 

b) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 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, potwierdzona za zgodność przez 

świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

W  2017  roku  na  realizację  tego  zadania  wpłynęło  901  wniosków  na  łączną  kwotę  

968.814,17 zł.   

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

wynosiła maksymalnie do 80%  kwoty refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze otrzymało 787 

osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 379.419,59 zł, w tym: 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna  –  86 osób w kwocie 67.952,04 zł; 

• dorośli niepełnosprawni  –  701 osób w kwocie 311.467,55 zł. 

7.4.  Dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych,  w komunikowaniu się                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

i technicznych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance realizowało likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z 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.  

W 2017 roku dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych było przyznawane osobom 

niepełnosprawnym, które miały trudności w poruszaniu się: 

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

leżącym, z brakiem lub znacznym niedowładem kończyn oraz 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, 

leżącym, z brakiem lub znacznym niedowładem kończyn oraz poruszającym się przy 

pomocy kul łokciowych lub innych podpórek ułatwiających chodzenie; 

• z dysfunkcją narządu wzroku – osobom niewidomym; 

• z dysfunkcją narządu słuchu – osobom niesłyszącym; 

• z innymi dysfunkcjami powodującymi występowanie znacznych barier technicznych 

lub barier w komunikowaniu się. 
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Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych było przyznawane na podstawie 

zaświadczenia lekarza specjalisty. Wysokość dofinansowania wynosiła maksymalnie do 80% 

kosztów, a w przypadku barier technicznych - nie więcej niż 5.000,00 zł. 

W ubiegłym roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wpłynęły 52 

wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych na 

łączną kwotę 370.337,61 zł, w tym: 27 wniosków dotyczących likwidacji barier 

architektonicznych w kwocie 243.318,61 zł, 11 wniosków dotyczących likwidacji barier w 

komunikowaniu się w kwocie 31.420,00 zł i 14 wniosków dotyczących likwidacji barier 

technicznych w kwocie 95.599,00 zł. 

Dofinansowanie otrzymało 27 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 94.693,93 zł, w 

tym: 

• dzieci i młodzież niepełnosprawna  –  7 osób w kwocie 19.470,34 zł; 

• dorośli niepełnosprawni  –  20 osób w kwocie 75.223,59 zł. 

Likwidacja barier funkcjonalnych objęła: 

• likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 

–  14 osób w kwocie dofinansowania 61.704,33 zł; 

• likwidację barier  w  komunikowaniu  się  –  5  osób  w  kwocie  dofinansowania 

8.310,40 zł; 

• likwidację barier technicznych  –  8 osób w kwocie dofinansowania 24.679,20 zł. 

7.5.  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance dofinansowywało organizację 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  

O dofinansowanie mogły ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, jeżeli prowadziły działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  przez  

okres  co  najmniej 2 lat  przed  dniem  złożenia  wniosku i udokumentowały zapewnienie 

odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do 

realizacji zadania, a także udokumentowały posiadanie środków własnych lub pozyskanych z 

innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze 

środków PFRON.  

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance dofinansowało 5 

przedsięwzięć z zakresu sportu i kultury dla 622 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 

12.379,99 zł, w tym zorganizowanych dla:  

• dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  –  195 osób w kwocie 4.074,99 zł; 

• dorosłych niepełnosprawnych  –  427 osób w kwocie 8.305,00 zł.  

8.  Program „Aktywny samorząd” 
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           Głównym celem 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 2017 roku wpłynęło 112 wniosków na dofinansowanie w ramach programu „Aktywny 

samorząd”. Pomoc została przyznana 97 osobom niepełnosprawnym, którym przekazano 

dofinansowanie w łącznej kwocie 335.829,40 zł. 

W ramach ww. programu wypłacono następujące dofinansowania: 

• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym  –  6 osób w łącznej kwocie 11.300,00 zł; 

• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B  –  6 osób w łącznej kwocie 8.695,40 zł; 

• pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania  –  24 

osoby w łącznej kwocie 131.088,00 zł; 

• dofinanowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania – 1 osoba w łącznej kwocie 2.000,00 zł; 

• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej – 1 osoba w łącznej kwocie 735,00 zł; 

• pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 5 osób w 

łącznej kwocie 28.738,00 zł; 

• pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 54 osoby w łącznej 

kwocie 153.273,00 zł. 

9.  „Program wyrównywania różnic między regionami III” 

Celem strategicznym „Programu wyrównywania różnic między regionami III” jest 

wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte 
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gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Celem 

programu w obszarze B jest likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub w 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszania się i komunikowania.  

W 2017 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zrealizowano 2 projekty w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Pierwszy projekt pn. 

„Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Gminnym Przedszkolu w Wieleniu poprzez 

położenie wykładziny antypoślizgowej”. Na realizację projektu pozyskano środki PFRON w 

kwocie 10.505,45zł. Środki PFRON stanowiły 28,6% kosztów przedsięwzięcia. Drugi 

projekt pn. „Przystosowanie Szkoły Podstawowej w Wieleniu dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez montaż platformy schodowej”. Na realizację projektu pozyskano 

środki PFRON w kwocie  9.760,00 zł. Środki PFRON stanowiły 28,2% kosztów montażu 

platformy schodowej. Realizacja projektów zapewniła osobom niepełnosprawnym z 

dysfunkcjami ruchowymi, w tym poruszającym się na wózku inwalidzkim możliwość dostępu 

do placówki edukacyjnej oraz integrację dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych. 

10.  Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

1) W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance kontynuowało realizację 

rozpoczętego w 2016 roku projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie 

czarnkowsko-trzcianeckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 

Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne.  

Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Czarnków, Miastem Czarnków, Miastem i 

Gminą Trzcianka, Gminą Lubasz oraz organizacją pozarządową Fundacja AKME.  

Działaniami projektu zostaną objęte łącznie 242 osoby, które zamieszkują, uczą się lub 

pracują na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, w tym: 166 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, 

rodziny dysfunkcyjne. W poszczególnych działaniach biorą również udział osoby z otoczenia 

uczestników projektu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obejmie wsparciem 159 osób, w tym: 50 

wychowanków pieczy zastępczej, 34 osoby niepełnosprawne, 38 rodziców zastępczych, 34 

opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych oraz 3 asystentów osobistych osób 

niepełnosprawnych. 

W ramach projektu zostali przeszkoleni i zatrudnieni asystenci osobiści osób 

niepełnosprawnych, którzy objęli pomocą 34 osoby niepełnosprawne. Działania asystentów 

były wspierane działaniami rehabilitantów, w zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych.  
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Zorganizowane zostało szkolenie wyjazdowe, podczas którego osoby niepełnosprawne i ich 

opiekunowie uzyskali informacje dotyczące wsparcia oferowanego w ramach ogólnego 

systemu wspierania osób niepełnosprawnych, właściwego doboru urządzeń i sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz właściwego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych.  

Dzieci i rodzice zastępczy w ramach projektu uczestniczyli w warsztatach grupowych z 

zakresu przeciwdziałania agresji, przemocy i uzależnieniom oraz wzmacniania poczucia 

własnej wartości. 

Uczestnicy projektu mogli także korzystać z poradnictwa specjalistycznego np. prawnika, 

psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień. Rodzaj poradnictwa był uzależniony od 

zdiagnozowanych potrzeb.  

W ramach projektu zatrudniono 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz zakupiono 

wyposażenie ich stanowisk pracy (2 komputery, drukarka, 2 biurka, 2 krzesła). 

Ponadto, do obsługi działań projektu został zakupiony samochód osobowy. Zakupu pojazdu 

dokonano celem wykorzystania w czasie podróży służbowych osób zaangażowanych 

bezpośrednio w proces wdrażania projektu - asystentów osobistych osób niepełnosprawnych i 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Całkowita wartość projektu wynosi 2.000.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania -

1.900.000,00 zł. W ramach realizowanego projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

dysponuje kwotą 1.157.763,21 zł, w tym dofinansowanie - 1.064.742,10 zł. 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2016 r. do 31.10.2018 r. 

2) W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance rozpoczęło realizację 

projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działania 

7.1. Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Projekt realizowany jest  w partnerstwie  z organizacją pozarządową Fundacja AKME.  

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 92 osoby w wieku od 15 do 64 lat, które uczą 

się, pracują lub zamieszkują na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: 12 osób usamodzielnianych lub 

przebywających w pieczy zastępczej, 20 uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz 60 

osób niepełnosprawnych z ogólnego stanu zdrowia.  

Dla każdego uczestnika projektu zostanie sporządzony indywidualny plan działania, 

wskazujący m.in. które z instrumentów aktywnej integracji zostaną zastosowane u danego 

uczestnika. W ramach projektu realizowane są następujące działania: poradnictwo 

psychologiczne, doradztwo zawodowe, kursy lub szkolenia podnoszące kompetencje i 

kwalifikacje, w tym zawodowe (stypendia szkoleniowe i egzaminy zewnętrzne), poradnictwo 

prawne, praca socjalna, staże zawodowe (stypendia stażowe), badania lekarskie i 

specjalistyczne szkolenia podnoszące umiejętności miękkie np. umiejętności społeczne lub 
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szkolenia w zakresie poszukiwania pracy. Dzięki współpracy każdego z beneficjentów  z 

doradcą zawodowym i personalnym możliwy będzie właściwy dobór wsparcia dla każdego z 

uczestników projektu. Uczestnictwo w projekcie skutkować będzie wzrostem aktywności 

społecznej i zawodowej uczestników projektu. 

Całkowita wartość projektu wynosi 831.285,78 zł, w tym kwota dofinansowania - 706.592,91 

zł. W ramach realizowanego projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje 

kwotą 455.736,62 zł, w tym dofinansowanie - 331.043,75 zł. 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2017 r. do 31.01.2019 r. 

 

 

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 2017 roku na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego działały 3 domy pomocy 

społecznej prowadzone przez Powiat: 

• Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Gębicach 

(63 miejsca); 

• Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Trzciance (100 

miejsc); 

• Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wieleniu (68 

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). 
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Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 

zapewniają łącznie 585 miejsc. 

W 2017 roku średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. domach pomocy 

społecznej wynosił: 

• DPS w Gębicach – 3.529,89 zł; 

• DPS w Trzciance – 3.483,64 zł; 

• DPS w Wieleniu – 3.331,20 zł; 

• ZDPS w Wieleniu – 3.378,97 zł. 

W ubiegłym roku domy pomocy społecznej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 

dysponowały budżetami: 

• DPS w Gębicach – 2.707.618,00 zł, w tym:  

▪ dotacja – 1.124.968,00 zł zł,  

▪ środki własne – 1.582.650,00 zł; 

 

• DPS w Trzciance – 4.351.132,30 zł, w tym:  

▪ dotacja – 1.933.868,04 zł,  

▪ środki własne – 2.417.264,26 zł; 

• DPS w Wieleniu – 2.716.479,00 zł, w tym:  

▪ dotacja – 971.825,00 zł,  

▪ środki własne – 1.744.654,00 zł; 

• ZDPS w Wieleniu – 14.008.335,52 zł, w tym: 

▪ dotacja – 2.700.551,00 zł, 

▪ środki własne – 11.307.784,52 zł. 

Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 

zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają 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 ubiegłym roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance wydano 106 

decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, w tym: 

• DPS w Gębicach – 8; 

• DPS w Trzciance – 5;  

• DPS w Wieleniu – 5; 

• ZDPS w Wieleniu – 88. 
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2.  Instytucjonalna piecza zastępcza 

2.1.  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

W 2017 roku w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 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 2017 r. przebywało 27 dzieci, w tym: 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 13 osób; 

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

Wśród dzieci przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu 11 wychowanków 

pochodziło z obcych powiatów, w tym: 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 7 osób; 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. – 4 osoby. 

W ubiegłym roku Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przyjazny Dom” w Trzciance 

opuściło 3 wychowanków pochodzących z innych powiatów, z których 1 powrócił do domu 

rodzinnego, a 2 założyło własne gospodarstwo domowe. W tym okresie w placówce 

umieszczono 2 dzieci pochodzących z naszego powiatu.  

W 2017 roku Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. 

opuściło 3 wychowanków pochodzących z naszego powiatu, którzy założyli własne 

gospodarstwa domowe. W tym okresie w placówce umieszczono 3 dzieci pochodzących z 

naszego powiatu.  

2.2.  Wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

W 2017 roku średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych znajdujących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wynosiły: 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 3.367,10 zł; 

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

3.272,30 zł. 

Ww. placówki w ubiegłym roku dysponowały budżetem: 

• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Trzciance – 559.400,27 zł; 
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• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” wyKrzyżu Wlkp. – 

546.884,52 zł. 

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatków wysokości: 10% w pierwszym 

roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

W 2017 łączna kwota dochodu Powiatu z tytułu ww. wydatków ponoszonych przez gminy 

wyniosła 204.465,50 zł, w tym: 

▪ Gmina Czarnków  –  41.009,61 zł; 

▪ Miasto Czarnków  –  28.114,39 zł; 

▪ Miasto i Gmina Krzyż Wlkp.  –  1.650,97 zł; 

▪ Miasto i Gmina Trzcianka  –  108.594,67 zł; 

▪ Miasto i Gmina Wieleń  –  25.095,86 zł. 
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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 oraz art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, 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 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

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

3. 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; 

4. zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich 

kwalifikacji; 

5. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym poradnictwa, które 

ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie 

zjawisku wypalenia zawodowego; 

6. tworzenie rodzin pomocowych; 

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

funkcjonowaniem domów pomocy społecznej; 
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8. prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy 

zastępczej; 

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

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 

10. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej; 

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


