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WYSOKA  RADO! 
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A. Rodzinna piecza zastępcza,/s.6 

B. Instytucjonalna piecza zastępcza./s.27  

III. Realizację zadań z ustawy o pomocy społecznej: 
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VII. Realizację projekt pn. „Aktywna integracja. Wsparcie 

aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” 

finansowanego z EFS./s.57 

VIII.  Informację o zorganizowanej Paraspartakiadzie./s.59 

IX. Wnioski- Wykaz  potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Zestawienie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej./s.63 
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I. Ogólna charakterystyka Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Chodzieży. 

 
 

Głównym celem działalności jednostki jest pomoc dzieciom, których rodzice czasowo 

niezdolni są do wypełniania swojej funkcji opiekuńczo-wychowawczej.  

Opieka skoncentrowana jest na „dobru dziecka”- zapewnieniu mu bezpieczeństwa  

i warunków do prawidłowego rozwoju w pieczy zastępczej. 

Jednostka otacza także swoją opieką osoby niepełnosprawne, a jej głównym celem jest 

rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

Centrum ma swoją siedzibę w Chodzieży przy  ul. Wiosny Ludów 14A. Jest to budynek 

przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W 2012 r. zatrudnienie w Centrum wynosiło 11 osób:  

A. Pracownicy administracyjni i merytoryczni: 

- Kierownik 

- Główny księgowy 

- Księgowy- kadrowiec  

- Radca Prawny 

- 2 Starszych Specjalistów Pracy Socjalnej 

- Pracownik Socjalny 

- Główny Specjalista do Spraw Rehabilitacji 

- 2 Psychologów - jeden 0,125 etatu- rozwiązano stosunek pracy za porozumieniem 

stron, drugi 0,75 etatu. 

B. Pracownicy obsługi: 

- 2 Sprzątaczki  ( 0,5 etatu) każda po 0,25 etatu. 

C. Umowy- zlecenia 

 - informatyk 

Przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o  Niepełnosprawności.  

Zatrudnienie w Zespole wynosiło 5 osób: 

A. Pracownicy administracyjni i merytoryczni: 

- Przewodniczący 
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- Sekretarz 

- Pracownik Socjalny 

- Podinspektor  

B. Pracownicy obsługi: 

- Goniec 0, 25 etatu. 

Zaznaczyć należy, że Kierownik Centrum pełni także funkcje Przewodniczącego Zespołu. 

 

W 2012 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży: 

- zarejestrowano 7.351 spraw, z czego 3.622 to pisma, które wpłynęły do 

Zespołu, 

- wysłano 4.945 pism, z czego 2.340  to pisma Zespołu. 

 
Kontrole Zewnętrzne  

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu- kontrola planowa w zakresie oceny prawidłowości i 

skuteczności realizacji projektu pn.. „ Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej 

i zawodowej w powiecie chodzieskim” w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Kontrola przeprowadzona została  w dniach od 19- 21 marca 

2012r.  

 
Dokumenty z powyższej kontroli dostępne w jednostce. 

 
 

Kontrola Zarządcza 

 
W ramach kontroli zarządczej Kierownik jednostki wydała 27 Zarządzeń, w tym 7 Zarządzeń 

w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Ponadto w ciągu roku przekazano na Zarząd 

43 wnioski w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostki. 

Dokonano także kontrole wewnętrzne poszczególnych stanowisk pracy. Zarządzeniem 

Kierownika przeprowadzono następujące kontrole: 

1. na Stanowisku do Spraw Obsługi- główny księgowy- zakres kontroli obejmował: 3 losowo 

wybrane operacje finansowe- dokonywane przelewy na rachunki bankowe pod kontem ich 

legalności i rzetelności ( terminowość), dokonane w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 maja 

2012r. Protokół z kontroli dostępny w jednostce. 
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2. w Zespole ds. Pieczy Zastępczej- rodziny zastępcze- zakres kontroli obejmował: 3 losowo 

wybrane sprawy ( rodziny zastępcze) - zgodność zgromadzonych dokumentów ze 

sporządzanymi w sprawie sprawozdaniami, ocenami oraz wydanymi decyzjami, a także 

dyspozycjami wypłat świadczeń dla rodzin. Kontrola objęła okres od 1 stycznia  do 31 maja 

2012r. Protokół z kontroli dostępny w jednostce. 

3 . na Stanowisku  Koordynator ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- zakres kontroli 

obejmował: 3 losowo wybrane sprawy w zakresie dofinansowań do turnusów 

rehabilitacyjnych oraz 3 losowo wybrane sprawy w zakresie dofinansowań w zaopatrzenie w 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Sprawdzono zgodność 

dokumentacji wnioskodawcy pod względem prawnych i merytorycznym oraz wypłacone w 

sprawie dofinansowania. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2012r. do 31 maja 2012r. 

Protokół z kontroli dostępny w jednostce. 

  

W ramach kontroli zarządczej sporządzono sprawozdanie z realizacji celów w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży za rok 2011, przeprowadzono samoocenę kontroli 

zarządczej za rok 2011. Przyjęto na rok 2013 plan realizacji funkcji stałych jednostki oraz 

zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danej funkcji. Określono cele 

szczegółowe, mierniki i wartości miernika oraz proponowane główne mechanizmy kontroli 

zarządczej. Kierownik jednostki zapoznał pracowników z poziomem akceptowanego ryzyka, 

skutków i rodzaju reakcji. 

 
Dokumenty Strategiczne dla jednostki 

 
1. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009- 2020. 

2. Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009- 2020. 

3. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Chodzieskim 

na lata 2011-2020. 

4. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Chodzieskim na lata 2011-2016. 
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II. Realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Sprawozdanie z efektów pracy. 

 

a. Rodzinna piecza zastępcza 

Zarządzeniem Nr 43/2011 Starosty Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 

2011roku Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Chodzieży zostało 

wyznaczone na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie 

powiatu chodzieskiego 

ZADANIA 
 
1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka 

 

 Pomimo promowania idei rodzicielstwa zastępczego, w 2012 roku do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży nie zgłosili się żadni kandydaci zainteresowani 

pozostaniem rodziną zastępczą. Jednakże w roku tym  z mocy sądu ustanowiono 4 nowe 

rodziny zastępcze, w których przebywa łącznie 5 dzieci. 

 

2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia , opinię o 

spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży na zlecenie sądów opiniuje 

kandydatów na rodzinę zastępczą. W 2012 roku  zaopiniowano 5 rodzin na kandydatów 

gotowych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych – 2 z Sądu Rejonowego w Chodzieży 

oraz 3 z Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w 2012 roku przeprowadziło 1 

szkolenie dla niezawodowych rodzin zastępczych, w których uczestniczyło 6 osób. W 

związku z przeprowadzonym szkoleniem wydano w dniu 11.01.2013 r. 6 zaświadczeń 

kwalifikacyjnych.  
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3. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka 

szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich 

potrzeby 

 

 W okresie od 19.11.2012 r. do 10.01.2013 r. zorganizowano szkolenie dla 

niezawodowych rodzin zastępczych, w których wzięło udział 6 osób (zaproszono 7 

rodzin). Szkolenie przeprowadzone było na podstawie programu szkoleniowego 

„Rodzina” rekomendowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Osoby te 

otrzymały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenia kwalifikacyjne. 

 

4. Wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach 

grup wsparcia oraz rodzin pomocowych 

 

Od miesiąca października 2012 odbywały się spotkania grup wsparcia dla rodzin 

zastępczych. W roku 2012 odbyły się 3 spotkania grup, w których wzięło udział 25 

osób.  

Do udziału w spotkaniach grup wsparcia zaproszonych zostało 45 rodzin zastępczych 

(70 osób). 

Spotkania odbywały się cyklicznie – raz w miesiącu i były prowadzone w 3 

grupach dla zapewnienia kameralnej atmosfery, ułatwienia pracy w grupie, wymiany 

doświadczeń i dyskusji oraz zapewnienia możliwości wybory optymalnej pory 

spotkania, która nie kolidowałaby z godzinami pracy. Dwie grupy spotykały się w 

godzinach przedpołudniowych, jedna – popołudniu.   

Celem spotkań grupy jest wzajemne wspieranie się rodzin zastępczych m.in. poprzez 

kontakt z innymi rodzinami, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności 

wychowawczych, pomoc opiekunom zastępczym w ich problemach związanych z 

opieką nad dziećmi oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych. Uczestnicy w 

trakcie spotkań w kameralnej atmosferze mogą podyskutować i wymienić się swoimi 

doświadczeniami oraz uzyskać informacje i wsparcie w nurtujących je problemach 

związanych z funkcjonowaniem rodziny. 

Główne cele spotkań grupy wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą: 

- wymiana informacji na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
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- minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach i poprawa samopoczucia, 

- budowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, 

- wzmocnienie poczucia wartości i sprawczości rodziców oraz pomoc w byciu 

odpowiedzialnym rodzicem, 

- doskonalenie współpracy z Centrum oraz rodzinami biologicznymi. 

Ponadto podczas prac w grupie, psycholog stosował elementy psychoedukacyjne. 

 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku 

czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą, piecza 

zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej. Rodzina pomocowa 

otacza dziecko opieką w szczególności w okresie czasowego niesprawowania opieki nad 

dzieckiem przez rodzinę zastępczą w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach 

lub pobytem w szpitalu, a także w nieprzewidzianych trudnościach lub zdarzeniach 

losowych w rodzinie. Rodziną pomocową może być rodzina zastępcza niezawodowa, 

rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka, a także małżonkowie 

lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej. 

Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a 

rodziną pomocową. Czas pobytu dziecka w takiej rodzinie nie może przekroczyć 2 

miesięcy. Rodzina pomocowa za czas sprawowania opieki nad dzieckiem otrzymuje 

świadczenie.  

 Na terenie Powiatu Chodzieskiego w 2012 roku nie było potrzeby zawierania umowy, 

w ramach której umieszczono by dziecko w rodzinie pomocowej. Po przeprowadzeniu 

rozmów z niezawodowymi rodzinami zastępczymi z terenu naszego powiatu otrzymano 

oświadczenie jednej z rodzin, zgodnie z którym w razie potrzeby podjęłaby się ona 

funkcji rodziny pomocowej.     

 

5. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

 

Psycholog Centrum ukończył w roku 2012 Studium Terapii Rodzin, aby móc 

skuteczniej pomagać, m.in. rodzinom zastępczym.  



 9

W 2012 roku z terapii psychologicznej skorzystały 4 rodziny zastępcze (12osób). 

Odbyły się łącznie 24 sesje terapeutyczne dla rodzin zastępczych.  

Psycholog Centrum pracuje najczęściej w nurcie terapii systemowej i terapii rodzin 

oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Elementy różnych nurtów dobiera się do 

potrzeb klientów, w tym przypadku rodzin zastępczych. Sesje mają charakter cyklicznych 

spotkań trwających 50 minut, odbywających się najczęściej co 2 tygodnie. Częstotliwość 

spotkań zależy od charakteru problemu. Zmiana terapeutyczna dokonuje się bowiem nie tylko 

podczas sesji, ale przede wszystkim w przerwach między sesjami. 

Rodziny zastępcze informowane były osobiście i listownie o możliwości skorzystania 

z indywidualnego poradnictwa psychologicznego lub psychoterapii. 

 

6. Wspieranie rodziców dzieci objętych opieką 

 

W roku 2012 rodzicom dzieci objętych opieką w formie rodziny zastępczej lub placówki 

opiekuńczo – wychowawczej proponowano pomoc w ramach indywidualnego wsparcia 

psychologicznego lub udziału w grupie wsparcia. 

Jedna osoba skorzystała z indywidualnej pomocy psychologicznej, w ramach której odbyły 

się dwa spotkania terapeutyczne. 

Grupy wparcia: 

a) dla rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych 

W roku 2012 odbyło się 11 spotkań (jedno spotkanie nie odbyło się z uwagi na brak 

uczestników). Z grupy wsparcia skorzystały 4 osoby. 

b) dla rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 spotkań. Z grupy wsparcia skorzystało 8 osób. 

Celem spotkań było wzmocnienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców 

biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej umożliwiających powrót dziecka do 

rodziny naturalnej, budowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych 

rodziców, stworzenie właściwych warunków do powstania trwałego podłoża do odzyskania 

władzy rodzicielskiej, wzmocnienie poczucia wartości rodziców i pomoc w byciu 

odpowiedzialnym rodzicem. W ramach spotkań grupy wsparcia następowała wymiana 

doświadczeń w opiece nad dziećmi i doskonalenie współpracy z rodzinami zastępczymi oraz 
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placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. Ponadto podczas prac w grupach psycholog 

stosował elementy psychoedukacyjne. 

 

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności ośrodkiem pomocy 

społecznej, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także z innymi 

podmiotami 

 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze na przyjęcie dziecka między innymi 

poprzez przekazanie dokumentacji o stanie zdrowia dziecka , kart szczepień, planu pracy z 

rodziną przekazanego przez asystenta rodziny. Ponadto w celu sporządzenia oceny sytuacji 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej konieczna jest również współpraca z 

pedagogiem, psychologiem, asystentem rodziny oraz przedstawicielem ośrodka adopcyjnego. 

W związku z powyższym pracownicy Centrum współpracują ściśle z ośrodkami pomocy 

społecznej, urzędami miast i gmin, szkołami i przedszkolami, w których umieszczone są 

dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

ośrodkami zdrowia oraz ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.  W przypadku umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej pracownik Centrum zawiadamia ośrodek zdrowia o 

konieczności przekazania dokumentacji medycznej dziecka, zwraca się z prośbą do ośrodka 

pomocy społecznej o nadesłanie planu pracy z rodziną oraz zwraca się z pismem do urzędów 

miast i gmin o nadesłanie zaświadczeń o zameldowaniu oraz odpisów skróconych aktów 

urodzenia dzieci. W przypadku uregulowanej sytuacji prawnej dziecka niezwłocznie 

zawiadamia się również ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Ponadto przynamniej 2 razy w roku 

występuje się z pismem do szkół i przedszkoli o wydanie opinii w sprawie dzieci i kontaktów 

utrzymywanych przez ich opiekunów. W przypadku dzieci stwarzających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze kontakty ze szkołą utrzymywane są częściej. Stały kontakt 

utrzymywany jest również z sądami, w których sprawy dzieci i rodzin zastępczych omawiane 

są w razie potrzeby na bieżąco.  

 

8. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w 

szczególności w zakresie prawa rodzinnego 

 

W 2012 roku z pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego zatrudnionego w tutejszym 

Centrum skorzystały 2 rodziny zastępcze. Jednakże rodziny zastępcze oraz kandydaci na 
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rodziny zastępcze korzystają również z bieżącej pomocy prawnej udzielanej przez 

pracowników socjalnych. Porady udzielane przez pracowników socjalnych dotyczą głównie 

prawa rodzinnego, między innymi - alimentacji, przepisów dotyczących rodzicielstwa 

zastępczego, opieki prawnej.    

 

9. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej  

 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej ocenia sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. 

Oceny tej dokonuje się w konsultacji w szczególności z rodziną zastępczą, pedagogiem, 

psychologiem, właściwym asystentem rodziny, przedstawicielem ośrodka adopcyjnego, 

koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Powinna być ona przeprowadzana w miarę 

potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w 

przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy.   

 W 2012 roku sporządzono 124 oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej. Oceny te 

dokonane zostały na podstawie przeprowadzonych rozmów z rodziną zastępczą, opinii ze 

szkół i przedszkoli, opinii wystawionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Chodzieży oraz informacji z ośrodka adopcyjnego dotyczącej procesu kwalifikacyjnego 

dziecka z uregulowaną sytuacja prawną.   

 

10. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających 

 

 W 2012 roku zgłoszono do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Pile 18 

dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. W żadnym wypadku ośrodek adopcyjny nie 

zakwalifikował dzieci do adopcji. Jako przyczynę podawano silną więź z rodziną zastępczą 

oraz brak zgody ze strony dziecka, które ukończyło 13 rok życia.  

 

11. Opracowanie i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych 

  Uchwałą nr XXI/168/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 2012 

r. przyjęto do realizacji Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014. 
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Zgodnie z przyjętym programem wprowadzono również coroczne limity na zawodowe 

rodziny zastępcze, które można utworzyć na terenie Powiatu Chodzieskiego. Według limitu 

przewiduje się utworzenie w 2013 roku 1 rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia 

rodzinnej i 1 rodziny zastępczej specjalistycznej.  

 W roku 2012 na terenie powiatu funkcjonowała 1 zawodowa rodzina zastępcza o 

charakterze pogotowia opiekuńczego 

  

12. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 

domach dziecka  

 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami 

rodzinnej pieczy zastępczej są: 

- rodzina zastępcza – A. spokrewniona, B. niezawodowa, C. zawodowa w tym zawodowa 

pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa  specjalistyczna, 

- rodzinny dom dziecka. 

 

 Rodziny zastępcze powstałe przed dniem wejścia w życie ww. ustawy miały 

możliwość wyboru do dnia 31.01.2012r. , czy funkcjonują nadal na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach dotychczasowych (tj. wg ustawy o pomocy społecznej), czy też 

zamierzają funkcjonować na zasadach nowej ustawy (tj. wg ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej). W związku z powyższym od 2012 roku funkcjonowały 

następujące rodziny zastępcze: 

- wg zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej – 11 rodzin zastępczych , w 

których umieszczonych było 12 dzieci; 

- wg zasad określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 46 

rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 66 dzieci. 

 

RODZINY ZASTĘPCZE DZIAŁAJĄCE WG USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 Na terenie powiatu chodzieskiego w 2012 r. funkcjonowało 11 rodzin zastępczych, w 

których wychowywało się 12 dzieci: 

- rodziny spokrewnione – 10 (liczba dzieci w tych rodzinach – 11) 

- rodziny niespokrewnione – 1 (liczba dzieci w tych rodzinach – 1) 

 



 13

 Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w rodzinach zastępczych w    

2012 r.: 

 Ogółem – 22 

  - Rodziny spokrewnione- 20 

  - Rodziny niespokrewnione – 2 

 Liczba wydanych decyzji administracyjnych w 2012 r.: 

 Ogółem – 17 

  - rodziny zastępcze spokrewnione - 16 

  - rodziny zastępcze niespokrewnione – 1 

 Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży sporządziło również 19 

sprawozdań do sądów. 

 

RODZINY ZASTĘPCZE DZIAŁAJĄCE WG USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I 

SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 Na terenie powiatu chodzieskiego w 2012 r. funkcjonowało 46 rodzin zastępczych, w 

których wychowywało się 66 dzieci: 

 - rodziny spokrewnione – 25 (liczba dzieci w tych rodzinach – 28) 

 - rodziny niezawodowe – 20 (liczba dzieci w tych rodzinach – 26) 

 - rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – 1 (liczba dzieci w tej 

rodzinie – 12) 

 

 W 2012 r. utworzone zostały 4 nowe rodziny zastępcze, w których umieszczono 5 

małoletnich dzieci. Rozwiązano 3 rodziny zastępcze, których dzieci powróciły pod opiekę 

rodziców biologicznych.  

 Ponadto w 2012 r. w pogotowiu rodzinnym umieszczono ogółem 9 małoletnich dzieci 

oraz 8 dzieci opuściło rodzinę zastępczą – 3 dzieci umieszczono w zawodowej rodzinie 

zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Wągrowieckiego, 1 

dziecko umieszczono w rodzinie adopcyjnej, 1 dziecko zostało powierzone pod opiekę cioci 

oraz 3 dzieci umieszczono w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie Powiatu 

Gnieźnieńskiego.   

 

 Liczba przeprowadzonych kart informacyjnych z przebiegu wizyt w rodzinach 

zastępczych w    2012 r.: 
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 Ogółem – 102 

   - Rodziny spokrewnione- 47 

   - Rodziny niezawodowe – 48 

  - Rodziny zawodowe - 7 

 Liczba wydanych decyzji administracyjnych w 2012 r.: 

 Ogółem – 108 

  - rodziny zastępcze spokrewnione - 47 

  - rodziny zastępcze niezawodowe - 43 

  - rodziny zawodowe - 18 

 Ponadto Centrum sporządziło również 81 sprawozdań do sądów.  

 

13. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze 

 

 Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych mają możliwość ubiegania się o 

pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej albo na podstawie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH NA PODSTAWIE 

USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Chodzieży zobowiązane jest do udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom 

opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Osoby, które 

osiągnęły pełnoletność  zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i 

integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą: 

- pieniężną na usamodzielnienie, 

- pieniężną na kontynuowanie nauki, 

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, 

- w uzyskaniu zatrudnienia, 

- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 
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 W 2012 r. na terenie Powiatu Chodzieskiego pomoc pieniężną zgodnie z ww. ustawą 

otrzymało: 

- na kontynuowanie nauki - 15 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 

- na usamodzielnienie – 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 

- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej – 2 pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych. 

 Przeprowadzono 20 wywiadów z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych 

oraz  wydano 17 decyzji administracyjnych.  

 

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH NA PODSTAWIE 

USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobie 

opuszczającej rodzinę zastępczą,  po osiągnięciu pełnoletności, w przypadku gdy 

umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 

 - przyznaje się pomoc na: 

 a) kontynuowanie nauki, 

 b) usamodzielnienie, 

 c) zagospodarowanie, 

 - udziela się pomocy w uzyskaniu: 

 a) odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

 b) zatrudnienia. 

 

 W 2012 r. na terenie Powiatu Chodzieskiego pomoc pieniężną zgodnie z ww. ustawą 

otrzymało: 

 - na kontynuowanie nauki - 1 pełnoletnia wychowanka rodziny zastępczej, która złożyła 

wniosek o tą pomoc w listopadzie 2012 roku. 

Wydano więc 1 decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy na kontynuowanie nauki na 

podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

14. Prowadzenie rejestru danych 

 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej starosta prowadzi 

rejestr danych o osobach: 
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 - zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

 - pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej  

oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.  Dane z rejestru starosta przekazuje do 

właściwego sądu.  

 W 2012 roku sporządzono rejestr danych o osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej 

zawodowej oraz rejestr danych o osobach pełniących funkcję rodzin zastępczych 

niezawodowych. Powyższe rejestry zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Chodzieży oraz 

do Sądu Rejonowego w Wągrowcu.   

 

     WYPŁATY ŚWIADCZEŃ 

 

15. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych 

 

 Rodziny zastępcze powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej mają możliwość wyboru zasad przyznawania im świadczeń 

pieniężnych na dzieci umieszczone w ich rodzinach zastępczych. Rodziny te mogą ubiegać 

się o pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. 

 

  

RODZINY ZASTĘPCZYE NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

     ZASADY  FINANSOWANIA 

 Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą przyznania lub odmowy 

przyznania pomocy pieniężnej jest decyzja administracyjna. Decyzję tą wydaje się po 

przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Starosta właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej rodzinie pomocy pieniężnej w 

wysokości 40% podstawy (tj. 658,80 zł), pomniejszonej o 50% dochodu tego dziecka, nie 

mniej jednak niż 10% podstawy (tj. 164,70 zł.). Dotyczy to rodzin , które nie mają dzieci 

poniżej 7 roku życia, niepełnosprawnych oraz z ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. 
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 Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela  

rodzinie pomocy pieniężnej w wysokości nie niższej niż: 

 -  60% podstawy (tj. 988,20 zł) – w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7 roku 

życia, 

 - 80% podstawy (tj. 1.317,60 zł) – w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7 roku 

życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, 

 - 60% podstawy (tj. 988,20 zł) – w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do 

ukończenia 18 roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo 

orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 - 60% podstawy (tj. 988,20 zł) – w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do 

ukończenia 18 roku życia, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, 

 - 80% podstawy (tj. 1.317,60 zł) – w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do 

ukończenia 18 roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo 

orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego 

w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 Wszystkie te kwoty pomniejsza się o 50% dochodu otrzymywanego przez dziecko, nie 

mniej jednak niż 20% podstawy (tj. 329,40 zł).  

  Ponadto rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje pomoc 

pieniężna w tej samej wysokości również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do 

czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, 

jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie.  

  Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde 

umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy (tj. 164,70 zł) z tytułu 

sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.  

  Aktualnie kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej w rodzinach 

zastępczych wynosi 1.647 zł.      

  Jednocześnie rodziny zastępcze mogą również otrzymać jednorazową pomoc 

pieniężną na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do 

rodziny w wysokości do 2.470,50 zł. na jedno dziecko. 

 Wysokość wypłaconych świadczeń rodzinom zastępczym w 2012 roku: 

 Rodziny zastępcze ogółem – 122.823,29 zł 

 - Rodziny spokrewnione – 105.953,69 zł 

 - Rodziny niespokrewnione – 16.869,60 zł 
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 RODZINY ZASTĘPCZE NA PODSTAWIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I 

SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

     ZASADY  FINANSOWANIA 

 

 Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie 

kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 

 - 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej, 

 - 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej. 

 

  Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, 

nie więcej jednak niż o 80 % kwot, o których mowa wyżej. Za dochód dziecka uważa się 

otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.  

 

  Ponadto rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności  lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na 

pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.  

 

 W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przyznało 7 rodzinom 

zastępczym dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 9 dzieci.  

 

 Zgodnie z ustawą rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta 

może przyznać : 

 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 

18 roku życia – raz w roku; 

 - świadczenie na pokrycie: 

 a) niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 

jednorazowo; 

 b) wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających 

wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo. 
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 W 2012 roku wypłacono dodatkowo rodzinom zastępczym następujące świadczenia: 

 -  na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 

– dla 2 dzieci w wysokości 3.000 zł 

 - wydatków związanych z wystąpieniem innych zdarzeń mających wpływ na jakość 

sprawowanej opieki- dla 1 dziecka w wysokości 900 zł 

 

 Wysokość wypłaconych świadczeń rodzinom zastępczym w 2012 roku: 

 

 Rodziny zastępcze ogółem – 532.073,80 zł 

 - Rodziny spokrewnione – 191.212,86 zł 

 - Rodziny niezawodowe – 310.125,30 zł 

 - Rodziny zawodowe – 30.735,64 zł 

 

      Rodzina zawodowa 

Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego  

 

 Na terenie Powiatu Chodzieskiego  od dnia 01.12.2004 r. funkcjonuje 1 zawodowa 

niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego. W 

rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym 

czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób które osiągnęły 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W rodzinie tej umieszcza się dziecko do 

czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony, za zgodą 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania 

sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej 

pieczy zastępczej.    

 Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje 

wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600 zł miesięcznie.  Za okres pozostawania w 

gotowości do czasu powrotu dziecka lub przyjęcia kolejnego dziecka rodzina ta otrzymuje 

wynagrodzenie w wysokości 80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia. Ponadto 

rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego , w której przebywa 

przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co 

najmniej jedno dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych, otrzymuje dodatek w 

wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie.  
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 W 2012 roku wypłacono rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

wynagrodzenie w wysokości 31.670,76 zł 

 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  w przypadku gdy w 

rodzinie zastępczej zawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci , na wniosek rodziny 

zastępczej zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich.  

 W związku z umieszczeniem w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję 

pogotowia rodzinnego na terenie powiatu chodzieskiego 8 dzieci, na wniosek rodziny, 

zawarto umowę z osobą przez nią wskazaną o udzielenie pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Zgodnie z umową za okres od 

23.08.2012 r. do 08.09.2012 r. wypłacono wynagrodzenie w wysokości 850 zł brutto.    

 

16. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych na  terenie innego powiatu 

 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej na 

terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej 

kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.  

 Porozumienia 

 Powiat, na terenie którego funkcjonuje rodzina zastępcza przyjmująca dziecko z terenu 

innego powiatu, zawiera z tym powiatem porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz 

warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.  

 W związku z powyższym w 2012 roku zawarto 19 porozumień oraz 10 aneksów z innymi 

powiatami, na terenie których umieszczone zostały w rodzinnej opiece zastępczej dzieci z 

terenu powiatu chodzieskiego.  

  

 Liczba mieszczonych dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego w rodzinach zastępczych na 

terenie innych powiatów – 21 dzieci: 

 - Powiat Nakielski – 1 dziecko, 

 - Powiat Wągrowiecki – 9 dzieci, 
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 - Powiat Pilski - 3 dzieci, 

 - Powiat Średzki – 1 dziecko, 

 - Powiat Obornicki – 3 dzieci, 

 - Powiat Gnieźnieński – 3 dzieci, 

 - Miasto Warszawa – 1 dziecko.  

 Kwota świadczeń- Wydatki: 334.777,08zł. 

 

17. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z innych powiatów, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych  na  terenie naszego powiatu 

 

W roku tym zawarto również porozumienia oraz aneksy w sprawie dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chodzieskiego, a pochodzących z terenu 

innych powiatów. Zawarto więc 1 porozumienie oraz 26 aneksów.  

 Na terenie powiatu chodzieskiego w 2012 roku umieszczonych było 17 małoletnich dzieci 

pochodzących z terenu innych powiatów: 

 - Powiat Szczecinecki – 1 dziecko,  

 - Powiat Wałecki – 2 dzieci,  

 - Miasto Poznań – 4 dzieci,  

 - Powiat Obornicki – 3 dzieci,  

 - Powiat Wałbrzyski – 1 dziecko,  

 - Powiat Pilski – 4 dzieci ,  

 - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 1 dziecko, 

 - Powiat Nakielski – 1 dziecko.  

 Kwota świadczeń- dochód: 183.106,12zł 

 Ponadto każdego roku przygotowywane są rozliczenia otrzymywanych dotacji oraz pisma 

informujące o przewidywanej kwocie dotacji na lata następne. 

 

18.  Usamodzielnienia wychowanków opuszczającym rodziny zastępcze 

 

 Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych mają możliwość ubiegania się o pomoc na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej lub  z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.  
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PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH NA PODSTAWIE 

USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

      

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Chodzieży zobowiązane jest do udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom 

opuszczającym rodziny zastępcze. Osoby, które osiągnęły pełnoletność  zostają objęte 

pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez 

pracę socjalną, a także pomocą: 

- pieniężną na usamodzielnienie, 

- pieniężną na kontynuowanie nauki, 

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, 

- w uzyskaniu zatrudnienia, 

- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 

 

 Zgodnie z ww. ustawą wypłacono pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych 

następującą pomoc:  

 ogółem – 80.677,42 zł  

 - kontynuowanie nauki – 55.546,42 zł 

 - pomoc rzeczowa – 8.661,00 zł 

 - pomoc na usamodzielnienie – 16.470,00 zł 

     

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH NA PODSTAWIE 

USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

      

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobie opuszczającej, 

po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy 

zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 

 - przyznaje się pomoc na: 

 a) kontynuowanie nauki, 

 b) usamodzielnienie, 

 c) zagospodarowanie, 

 - udziela się pomocy w uzyskaniu: 

 a) odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
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 b) zatrudnienia. 

 

 W 2012 r. na terenie Powiatu Chodzieskiego pomoc pieniężną zgodnie z ww. ustawą 

wypłacono pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych następującą pomoc:  

 ogółem – 1.000 zł  

 - kontynuowanie nauki – 1.000 zł 

 

19. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji 

elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 

 

  Za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej przekazywane jest do wojewody 

sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej. Sprawozdanie to wykonywane jest za okres  od dnia 1 stycznia 

do dnia 30 czerwca – w terminie do 31 lipca oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 

grudnia – w terminie do 31 stycznia.   

 Ponadto w 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przekazało za 

pomocą Statystycznej Aplikacji Cenrtalnej jeszcze 17 sprawozdań – MPiPS-03 

sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – 

pieniężnych, w naturze i usługach, SKŁ-ZDR składki na ubezpieczenie zdrowotne, SKŁ-

EMRENT składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, sprawozdanie z realizacji 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, MPiPS-05 sprawozdanie o 

placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie, ANKIETA 1 przygotowanie 

do zawodu pracownika socjalnego, zbiory centralne – sprawozdanie z realizacji świadczeń 

w SI POMOST, ponadgminne domy pomocy społecznej – informacja dla Sejmu RP, 

MK1/MK2 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej 

pieniężnych, w naturze i usługach, zapotrzebowanie na szkolenie z zakresu specjalizacji 

organizacji pomocy społecznej, Środowiskowe domy samopomocy, Informacje dotyczące 

rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych. 

 

20. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka ponoszone przez gminę 

 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  w przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej  gmina właściwa ze względu na miejsce 
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zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 

ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

 - 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, 

 - 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

 W 2012 roku gminy z terenu powiatu chodzieskiego ponosiły odpłatność za pobyt 13 

dzieci w rodzinach zastępczych: 

  - Miasto Chodzież – 2.496,65 zł (za 5 dzieci) 

  - Gmina Chodzież – 161,81 zł (za 1 dziecko) 

 - Miasto i Gmina Szamocin – 2.088,30 zł (za 3 dzieci) 

 - Gmina Budzyń – 3.103,48 zł (za 4 dzieci) 

 RAZEM – 7.850,24 zł  

 

 

21. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w zawodowej rodzinie 

zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie innego powiatu 

 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku dzieci 

umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

na terenie innego powiatu, powiat nie zawiera porozumień, jednak ponosi za te dzieci 

odpłatność. Dotychczas powiaty, w których przebywały w zawodowej rodzinie zastępczej 

pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego dzieci z terenu Powiatu Chodzieskiego, 

wystawiały noty obciążeniowe, na podstawie których ponoszono odpłatność. W 2012 

roku umieszczono 5 dzieci w rodzinach zastępczych pełniących funkcje pogotowia 

rodzinnego na terenie innych powiatów. Z tego tytułu powiat poniósł wydatek w 

wysokości 28.950,90 zł 

 - Powiat Wągrowiecki – 23.108,76 zł (za 3 dzieci) 

 - Powiat Wałecki – 5.842,14 zł (za 2 dzieci) 
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22. Zasądzanie świadczeń alimentacyjnych 

 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kierownik 

powiatowego centrum pomocy rodzinie  wytacza powództwo o zasądzenie świadczeń 

alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął 

rok.  

 W 2012 roku wystąpiono do sądów z wnioskami o zasadzenie alimentów dla 14 dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chodzieskiego. Łączna kwota 

zasądzonych alimentów na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1.450 zł miesięcznie. Świadczenia 

płacone przez rodziców biologicznych wynoszą 650 zł miesięcznie. W tym przypadku 

świadczenia rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci są pomniejszane o 

50% otrzymywanych alimentów. W przypadku pozostałej kwoty rodziny zastępcze 

zostaną zobowiązane do złożenia wniosków do komornika o ściągnięcie zaległych 

alimentów.  

 

23. Dokonywanie oceny rodziny zastępczej 

 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej ocenia rodzinę zastępczą. Pierwszej oceny dokonuje się nie później niż 

przed upływem roku  od umieszczenia pierwszego dziecka  w rodzinie zastępczej. Kolejna 

ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następnie nie 

rzadziej niż co 3 lata. W przypadku negatywnej oceny rodziny zastępczej, kolejna ocena 

jest dokonywana nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania tej oceny.  

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przeprowadziło 53 

oceny rodzin zastępczych, z których 2 były negatywne.  

 

24. Ustalanie lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w rodzinie zastępczej  

 

  Odpłatność rodziców biologicznych w rodzinach zastępczych 

Zgodnie z  art. 193 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia  09 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135) opłatę za pobyt 

dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, na 
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pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie, ponoszą solidarnie 

rodzice.  

Na podstawie  art. 194  ust 2 w/w ustawy Rada powiatu, w drodze uchwały, określa 

szczegółowe warunki  umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty. 

Uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XV/12//2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z 

odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka  i osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej ogłoszona 

została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 15 czerwca 2012 r.  

i  uprawomocniła się po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

Decyzje wydawane w powyższej sprawie wymagają przeprowadzenia, zgodnie z kpa 

postępowania dowodowego. 

Wobec rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

wszczynano postępowanie dowodowe w celu zebrania informacji o ich sytuacji rodzinnej, 

majątkowej i zdrowotnej. 

W przypadkach zaistnienia przesłanek zawartych w Uchwale Rady Powiatu 

Chodzieskiego Nr XV/12//2012 z dnia 16 maja 2012 r. rodzice biologiczni mogli liczyć 

na odstąpienie od ustalenia opłaty na okres 12 miesięcy.   

W sytuacji braku możliwości zastosowania jednej z przesłanek kierowano się zasadami 

zawartymi w Uchwale mającymi na celu: 

− wspieranie dzieci i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które 

spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, 

− uwzględniania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób 

zobowiązanych oraz ich zasobów, uprawnień i możliwości, 

− zasadą unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych i osób będących na ich 

całkowitym lub częściowym utrzymaniu. 

W oparciu o te przesłanki i zasady wydano 76 decyzji o odstąpieniu od naliczenia opłaty 

za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Z czego 1 decyzję wygaszono zgodnie z 

postanowieniem sądowym z uwagi na rozwiązanie rodziny zastępczej. Dziecko powróciło 

do rodziny biologicznej. Wobec pozostałych rodziców, którzy nie uczestniczyli w 

postępowaniu dowodowym lub też nie spełniali żadnej z w/w przesłanek naliczono opłatę 

za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej. Wydano 14 decyzji w tym zakresie na czas 

nieokreślony. 
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Należności dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 118. 992,32 zł. Wszystkie należności są 

wymagalne i w stosunku do wszystkich upłynął termin dokonania spłaty. We wszystkich  

przypadkach wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które przekazano 

do urzędów skarbowych. Aktualnie oczekujemy na ich rozpatrzenie. 

Spośród wszystkich rodziców zobowiązanych do ponoszenia opłat 3 osoby dokonały 

samodzielnie częściowych spłat należności w łącznej kwocie 758,26 zł. W stosunku do 1 

osoby urząd skarbowy wyegzekwował część należności, w łącznej kwocie 323,49 zł.  

W stosunku do pozostałych należności oczekujemy na wyegzekwowanie przez urząd 

skarbowy. W jednym przypadku umorzono na podstawie postanowienia w sprawie 

umorzenia postępowania egzekucyjnego otrzymanego z Urzędu Skarbowego w 

Chodzieży należności w wysokości 7.155,60 zł. 

W innym przypadku, na wniosek rodzica dokonano rozłożenia na raty kwoty należności 

naliczonej za miesiące od kwietnia do września  w wysokości 792,00 zł. Wysokość raty 

wynosi 66,00 zł, termin spłaty określono na okres od stycznia do grudnia 2013 r.  

W stosunku do innego rodzica biologicznego uchylono decyzję naliczająca opłatę za 

pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 660,00 zł miesięcznie i odstąpiono od 

naliczania opłaty na okres 12 miesięcy, począwszy od grudnia 2012 r. 

    

Odpłatność pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za okres pobytu w 

pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność 

przebywającą w pieczy zastępczej, opłatę lub jej część ponosi także ta osoba w wysokości 

nie wyższej niż 50% kwoty dochodu tej osoby. W związku z powyższym w 2012 roku 

ustalono odpłatność dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Dochód z tego 

tytułu wyniósł w 2012 roku 1.044 zł.     

 

 

    B. Instytucjonalna piecza zastępcza.  

  Zadania: 

 1. Organizacja Instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 Na terenie Powiatu Chodzieskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo - 

wychowawcze : Dom Dziecka w Szamocinie oraz  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – 
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Wychowawcza „RODZINA”  w Studzieńcu. Zapewniają one całodobową opiekę i 

wychowanie,  zaspakajają  jego niezbędne potrzeby, umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami 

i innymi osobami bliskimi, podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny itp. 

Do placówki przyjmuje się dziecko na podstawie : 

- orzeczenia sądu, 

- w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną 

- wniosku rodziców, dziecka lub osoby trzeciej, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

Dziecko do placówki opiekuńczo – wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia 

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. 

 

W roku 2012 przyjęto 113 wniosków o umieszczenie w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Odmówiono w 99 

sprawach dotyczących przyjęcia dzieci. Głównym powodem odmowy był brak możliwości 

zapewnienia właściwej opieki specjalistycznej dzieciom z ogromnymi deficytami 

rozwojowymi. 

Wydano 14 skierowań do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 

„RODZINA” w Studzieńcu z uwagi na charakter tej placówki, która posiada grupę 

interwencyjną. 

 

A. Dom Dziecka w Szamocinie 

 

Placówka ta pełni funkcję placówki socjalizacyjnej,  dysponuje 30 miejscami.  

Stan wychowanków Domu Dziecka w Szamocinie  

 w ciągu roku w dniu 31.12.2012 r. 

liczba miejsc 30 24 

liczba wychowanków rzeczywista 31 24 

liczba wychowanków z terenu powiatu 

chodzieskiego 

12 9 

liczba wychowanków spoza powiatu  19 15 
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Liczba wychowanków w Domu Dziecka z poszczególnych gmin powiatu chodzieskiego – 

31.12.2012 r. 

gmina M. Chodzież G. Chodzież M.iG.Szamocin M.iG.Margonin G.Budzyń 

w ciągu roku 4 0 5 0 3 

w dniu 31.12.2012 r 2 0 4 0 3 

 

W roku 2012 r. Dom Dziecka w Szamocinie opuściło 7 wychowanków : 

- 2 usamodzielniło się, 

- 1 dziecko zostało adoptowane, 

- 3 dzieci przeniesiono od innej placówki ( do Piły, WPOW „RODZINA” w Studzieńcu ), 

-1 dziecko powróciło do domu, 

 

 B. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” w Studzieńcu. 

 

Placówka ta pełni funkcję placówki socjalizacyjnej dla 25 wychowanków i interwencyjnej dla 

5 wychowanków. 

 

Stan wychowanków placówki „RODZINA” w Studzieńcu  

 w ciągu roku w dniu 31.12.2012 r. 

liczba miejsc 30 27 

liczba wychowanków- rzeczywista 39 27 

liczba wychowanków z terenu powiatu 20 15 

liczba wychowanków spoza powiatu  19 12 

 

Liczba wychowanków w placówce „RODZINA” w Studzieńcu z poszczególnych gmin 

powiatu chodzieskiego – 31.12.2010 r. 

gmina M. Chodzież G.Chodzież M.iG.Szamocin M.iG.Margonin G.Budzyń 

w ciągu roku 9 7 1 0 3 

w dniu 

31.12.2011 r 

8 5 1 0 3 
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W roku 2012 Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „RODZINA” w 

Studzieńcu opuściło 12 wychowanków : 

- 5 usamodzielniło się, 

- 4 powróciło do rodziny biologicznej 

- 3 wychowanków umieszczono w rodzinach zastępczych. 

 

Zgodnie z art. 135 w placówkach odbywa się okresowa ocena sytuacji umieszczonego 

dziecka w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka , analizy stosownych metod 

pracy, oceny stanu zdrowia, możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub 

umieszczenia w rodzinie zastępczej, preadopcyjnej. W ocenach tych uczestniczy dyrektor 

placówki, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, wychowawcy, oraz przedstawiciel :  

sądu, ośrodków pomocy społecznej, organizatora pieczy zastępczej. W roku 2012 odbyły się 

4 oceny sytuacji dziecka, po dwie w każdej placówce. 

 

2. Ustalanie lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

  

   Odpłatność rodziców biologicznych  

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę. 

W związku  z powyższym u wszystkich rodziców biologicznych , których dzieci przebywają 

w placówkach działających na naszym terenie i poza naszym terenem ( pow. Wągrowiecki, 

miasto Poznań )  wszczęto 31 postępowań dowodowych w celu zebrania informacji o sytuacji 

rodzinnej i majątkowej oraz zakończono 31 postępowań dowodowych. Następnie wydano 31 

decyzji administracyjnych w tym 2 decyzje zmieniające, 2 decyzje w których ustalono 

jednemu ojcu opłatę : 

( od dnia 1.04.2012 r. do 31.12.2012 r. – 4.069,57 x 9 miesięcy x 3 dzieci = 109.878,39 ), 

Drugiemu ojcu : 

(od dnia 1.04.2012 r. do 31.12.2013 r. – 4.069,57 x 9 miesięcy= 36.626,13) 

Osoby te nie podjęły chęci uczestniczenia w postępowaniu dowodowym. 

W związku z  niedokonywaniem przez tych rodziców miesięcznych opłat wysłano łącznie 6 

upomnień. Następnie skierowano do Urzędu Skarbowego 4 tytuły wykonawcze. Do końca 

2012 r. nie wyegzekwowano żadnej należności. 
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W pozostałych przypadkach tj.27  zgodnie z Uchwałą Nr XV/120/2012 Rady Powiatu 

Chodzieskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z  odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka i 

osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, wydano decyzje odstępujące od ustalania opłaty za 

pobyt dziecka z różnych powodów ( brak lub niskie dochody, niepełnosprawność, 

uzależnienia ). 

 

Natomiast cały czas trwa sprawa przekazana do urzędu skarbowego w latach poprzednich 

dotyczącą wyegzekwowania stosownej należności ( 1 rodzic ). Urząd Skarbowy od tego 

rodzica regularnie ściąga niską  należność. 

 

3. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka ponoszone przez gminę 

 

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, 

 - 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W roku 2012 do placówek przyjęto 6 dzieci pochodzących  z : 

- 4 dzieci pochodząca z terenu miasta Chodzież, 

- 2 dzieci pochodząca z terenu Gminy Chodzież.  

W związku z powyższym tutejsze Centrum wydało 27 not obciążeniowych na kwotę 

35.450 zł. 

 

4. Usamodzielnienia wychowanków opuszczającym placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych mają możliwość 

ubiegania się o pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej lub z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
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PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PLACÓWEK NA PODSTAWIE USTAWY O 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego 

lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą : 

- pieniężną na usamodzielnienie się, 

- pieniężna na kontynuowanie nauki, 

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu  chronionym , 

- w uzyskaniu zatrudnienia, 

- na zagospodarowanie  - w formie rzeczowej. 

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej tj. przed 1 stycznia 2012 r. osoby, które opuściły placówki ww. pomoc mają 

przyznawaną zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 

Usamodzielnianym 10 wychowankom, którzy rozpoczęli w latach  poprzednich 

realizację programów usamodzielnienia, udzielano pomocy w postaci poradnictwa i pracy 

socjalnej.  

W wyniku postępowania administracyjnego wydano – zgodnie  

z indywidualnymi planami usamodzielnienia –  9 decyzji administracyjnych ( 3 decyzje 

uchylające przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, 2 decyzje przyznające pomoc na 

usamodzielnienie się, 2 decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie, 2 decyzje 

przyznające pomoc na kontynuowanie nauki. Ponadto opracowano 3 indywidualne programy 

usamodzielnienia i 3 aneksy do indywidualnych programów i przeprowadzono 14 wywiadów 

środowiskowych. 

Wydano: 

 - 2 decyzje o przyznaniu pomocy rzeczowej na zagospodarowanie w wysokości 9.611 zł 

-  w 4 przypadkach naukę kontynuowano, z tego wypłacono 30 świadczeń na łączną kwotę 

14.823 zł. 

Łącznie  wypłacono 32 świadczenia na kwotę 24.434 zł 
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PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE PLACÓWEK NA PODSTAWIE USTAWY O 

WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Zgodnie z art.140 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny 

dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalna placówkę opiekuńczo - 

terapeutyczną , 

1. przyznaje się pomoc na : 

a) kontynuowanie nauki, 

b) usamodzielnienie, 

c) zagospodarowanie 

2. udziela się pomocy w uzyskaniu 

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

b) zatrudnienia. 

Usamodzielnianym 2 wychowankom, udzielano pomocy w postaci poradnictwa i 

pracy socjalnej. Są to wychowankowie placówki opiekuńczo – wychowawczej. 

W wyniku postępowania administracyjnego wydano – zgodnie  

z indywidualnymi planami usamodzielnienia –  2 decyzje administracyjne przyznające pomoc 

na kontynuowanie nauki w wysokości 3.500,00 zł. Wypłacono 7 świadczeń. Ponadto 

opracowano 2 indywidualne programy usamodzielnienia i przeprowadzono 2 wywiady 

środowiskowe.  

 

5. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z innych powiatów, 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na  terenie naszego 

powiatu 

Do placówek działających na terenie naszego powiatu zostało przyjętych 38 dzieci, w 

tym: 

- Dom Dziecka w Szamocinie: 19 dzieci ( powiaty: śremski, pilski, wałecki, kołobrzeski), 

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „ RODZINA” w Studzieńcu:  

19 dzieci ( powiaty: wągrowiecki, wałecki, pilski, obornicki, czarnkowsko-trzcianecki, 

kołobrzeski) 
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Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 

po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki na opiekę i 

wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

W związku z tym tutejsze Centrum w roku 2012 r. sporządziło  4 porozumienia i  45 

aneksów do porozumień  w tym :  33 aneksy w związku ze zmianą średniego 

miesięcznego wydatku i  12  w związku z zakończeniem pobytu wychowanka w 

placówce. Sporządzono i dokonano 32 rozliczenia dotacji. 

 

Kwota świadczeń- dochód: 1.619.080,86zl 

 

6. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na  terenie innego 

powiatu 

 

Poza terenem Powiatu Chodzieskiego w placówkach przebywa 3 dzieci, w związku z tym  

zawarto 3  Porozumienia oraz dokonano 3 rozliczeń dotacji. 

- Powiat Wągrowiecki- 2 dzieci- Rodzinna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej  w 

Skokach  

- miasto Poznań- 1 dziecko- Domu Opiekuńczo – Wychowawczym dla Dziewcząt w 

Poznaniu. 

 Kwota świadczeń- Wydatki: 73.221,69zł 

 

 

III. Realizacja zadań z ustawy o pomocy społecznej 

 

A. Działalność Domu Pomocy Społecznej 

 

Na terenie powiatu chodzieskiego funkcjonuje dom pomoc społecznej, który 

przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. 

Łącznie w  domu pomocy społecznej powiatu chodzieskiego, liczącego 120 miejsc, 

przebywało na dzień 31 grudnia 2012 r. 121 mieszkańców. 
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Liczba mieszkańców w domu pomocy społecznej powiatu chodzieskiego: 

 

Stan na 31.12. 2012 r. 

Liczba miejsc w domu pomocy społecznej 120 

Rzeczywista liczba mieszkańców na koniec roku 121 

Liczba mieszkańców nowo przyjętych w roku                 23 

Liczba mieszkańców, którzy odeszli  

z placówki w ciągu roku z różnych przyczyn  

24 

 

Wykorzystanie miejsc w ciągu roku                      120,8% 

 

Liczba osób przebywających w DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1.01.2004r. 

wynosiła na dzień 31.12.2012r.-  40. 

Liczba osób przebywających na podstawie decyzji wydanych po 1.01.2004r. wynosiła  

81. 

W ciągu roku z różnych powodów odeszło z DPS 24 osoby w tym:  

- 1 osoba skazana na karę pozbawienia wolności,  

-  2 rezygnacje 

-  21 zgonów. 

 

Zatrudnienie w DPS w Chodzieży (stan na 31.12.2012 r.): 

Liczba etatów 84 

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 91 

Liczba osób zatrudnionych w innych formach (np. umowa zlecenie, 

umowa o dzieło, staż, itp.) 

3- zlec. 

 

 

Kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przyjęło w 2012 r. 26  wniosków  

o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Z roku poprzedniego (2011) 

przeniesiono   4 wnioski . Łącznie w roku 2012 na umieszczenie oczekiwało  30 osób, z tego: 

• z terenu powiatu chodzieskiego 15 osób,  

• spoza powiatu 15 osoby,  
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Wydano decyzje umieszczające dla 26 osób, z czego przyjęto 23 osoby. 1 osoba posiadająca 

decyzje umieszczającą zmarła przed przyjęciem do dps, a w stosunku do 2 osób termin 

przyjęcia ustalono na rok 2013 (prolongata terminu przyjęcia). 

W ciągu roku  listy osób oczekujących  skreślono 4 osób z czego  3 osoby  oczekujące na 

wydanie decyzji umieszczającej zostały skierowane do innego dps, a jedna osoba zmarła.  

Realizując to zadanie, wydano 75 decyzji administracyjnych,  z tego: 

• 3 decyzje uchylające 

• 2 decyzje wygaszające 

• 43 decyzje ustalające nowe odpłatności 

• 26 decyzji umieszczających 

• 1 decyzje zmieniająca okres pobytu w dps z pobytu czasowego na stałe 

 

Koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: 

Rok 2009- 2.672,38zł. 

Rok 2010- 2.647,56zł. 

Rok 2011- 2.792,93zł. 

Rok 2012- 2.972,47zł 

Na rok 2013 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 3.071,57zł 

 

Kontrola DPS 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przeprowadziło  

w 2012 r. 2 kontrole w domu pomocy społecznej. 

1. Kontrolę problemową przeprowadzono w dniach 11-12 października 2012r. 

Zakres kontroli obejmował:   

I. realizację usług wspomagających polegających na  działaniu zmierzającym do 

usamodzielnienia mieszkańca domu oraz zakres pomocy oferowanej mieszkańcowi przez 

dps w celu usamodzielnienia; lata 2010-2011, 
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II. realizację przez dps  obowiązku zapewnienia sprawienia pogrzebu, zgodnie  z wyznaniem 

zmarłego mieszkańca domu;  lata 2010-2011 

  
2. Kontrolę doraźną przeprowadzoną w dniu 13 sierpnia 2012r. 

  Protokoły z kontroli dostępne w siedzibie jednostki oraz w Domu Pomocy Społecznej w 

Chodzieży. 

 

B. Pozostałe zadania 

 

 Niektóre zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej zostały opisane w 

rozdziale II przy opisywaniu zadań na rzecz rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz usamodzielnianiu wychowanków. 

 

1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Udzielanie informacji o prawach i 

uprawnieniach. 

 

W jednostce zgodnie z ustawą prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo. Z poradnictwa 

skorzystać może każdy mieszkaniec powiatu chodzieskiego. Porad udzielają wszyscy 

pracownicy w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych. Informują również o ulgach 

i uprawnieniach. 

Porad udzielają: 

- pracownicy socjalni ( 3 osoby)- udzielili w ciągu roku 172 porady, 

- radca prawny- 168 porad, 

- psycholog-  17 rodzin 

- koordynator ds. osób niepełnosprawnych- 1400 porad 

Pracownicy socjalni  udzielają informacji i porad z zakresu wsparcia socjalnego. Liczba porad 

udzielonych rodzinom wyniosła 172 , w tym z 3 rodzinami prowadzona była praca w sposób 

ciągły z uwagi na długotrwałe problemy wychowawcze dzieci oraz trudności dydaktyczne. 

Radca prawny przyjmował mieszkańców powiatu 2x w tygodniu w godzinach pracy 

Centrum. Świadczył on usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 

społecznego oraz ochrony praw lokatorów. Na potrzeby osób korzystających ze wsparcia 

sporządzał także stosowne pozwy i pisma. 
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Z poradnictwa i wsparcia psychologicznego skorzystało w 2012 roku 17 rodzin. 

Odbyły się łącznie 62 spotkania terapeutyczne po 50 minut każde. Klienci zgłaszali się do 

psychologów Centrum głównie z problemami rodzinnymi, wychowawczymi, dotyczącymi 

zaburzonej komunikacji w systemie rodzinnym oraz problemami alkoholowymi.  

 

2. Usamodzielnienia z młodzieżowych ośrodków wychowawczych 

 

W  roku 2012 r. MOW opuściło 3 wychowanków, w tym 2 wychowanków ubiegało się o 

pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 1 wychowanek ubiegał się o pomoc na 

usamodzielnienie. W związku z tym wydano  : 

 - 1 decyzje o przyznaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w wysokości 4.941,00 zł 

-  2 decyzje przyznające pomoc na kontynuowanie  w wysokości 2.569,32 zł 

Wypłacono 7 świadczeń na łączną kwotę 7.510,32 zł 

Ponadto 2 wychowankom wypłacano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, którzy 

MOW opuścili w latach poprzednich. Jednemu z tych wychowanków przyznano pomoc na 

usamodzielnienie, z tego wypłacono 25 świadczeń na łączną kwotę 15.152,40 zł. 

 

Łącznie  wypłacono 32 świadczenia na kwotę 22.662,72 zł 

 

 

IV. Realizacja zadań z ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 

 

A. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych a w szczególności rehabilitacji społecznej na podstawie art. 35a ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 

Celem rehabilitacji społecznej było umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa 

w życiu społecznym. 
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Rehabilitacja społeczna realizowana była przede wszystkim przez: 

-  wyrabianie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej; 

-  wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; 

-  likwidację barier: architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się 

- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji z osobami niepełnosprawnymi poprzez udział w turnusach rehabilitacyjnych. 

 

Środki, jakimi dysponował powiat na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 

przyznawane są według algorytmu przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Warszawie.  

W 2012 roku powiatowi przyznano kwotę 1.500.428 zł na zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej. W tej kwocie znajdowały się również środki przeznaczone na 

działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży w wysokości 517.860 zł. 

 Przyznana kwota została podzielona na poszczególne rodzaje zadań Uchwałą Rady Powiatu 

Chodzieskiego Nr XIV/116/2012 z dnia 28 marca 2012 roku następująco:  

- rehabilitacja zawodowa – 200.000 zł 

- rehabilitacja społeczna – 1.300.428 zł (w tym WTZ 517.860 zł) 

Rada Powiatu Uchwałą Nr XVII/151/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą         

Nr XXI/169/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku zgodnie z oczekiwaniami osób 

niepełnosprawnych i wskazanymi potrzebami dokonała przesunięć środków pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami wydatków.  

Projekty wszystkich uchwał Rady Powiatu zostały przedłożone Powiatowej Społecznej 

Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty 

uchwał. 

Zgodnie z planem finansowym PFRON na 2012 rok, ostateczna wysokość środków do 

wykorzystania przez Powiat z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 1.500.428 zł, z czego: 

  -  rehabilitacja społeczna – 1 300.623 zł (zadania realizowane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie), 

-    rehabilitacja zawodowa –  199.805 zł (zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy). 
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Procentowy podział środków PFRON ilustruje poniższy wykres. 

87%

13%

rehabilitacja

społeczna

rehabilitacja

zawodowa

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zrealizowało następujące zadania: 

 

1. Turnusy rehabilitacyjne – jako zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji, 

połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę 

sprawności psychofizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, 

zainteresowań a także udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu. 

 

 Poniższa tabela przestawia zakres zrealizowanego zadania:  

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Liczba osób wraz z opiekunami 

ubiegająca się o dofinansowanie 

434 310.000 

2. Wypłacone dofinansowania 

    w tym dorośli niepełnosprawni  

    w tym dzieci niepełnosprawne 

353 299.584 

249 223.608 

31 29.970 

3 Opiekunowie dorosłych 46 28.566 

4 Opiekunowie dzieci 27 17.440 

5 Mieszkańcy wsi 115 98.083 

6 Kobiety 128 114.214 

 

Dofinansowania do uczestnictwa w turnusie nie otrzymało z braku środków 11 osób. 
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Z dofinansowania zrezygnowało 31 osób. Rezygnacje spowodowane były głównie brakiem 

środków na pokrycie udziału własnego lub też złym stanem zdrowia.  

Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w turnusach głównie w miesiącach letnich w 

ośrodkach nadmorskich i górskich.  

Wykres ilustruje procentowy udział poszczególnych grup osób w turnusach: 

 

9%

20%

71%

Dzieci

Opiekunowie

dorosłych i dzieci

Dorośli

 

 

 

Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w turnusach głównie w miesiącach letnich w 

ośrodkach nadmorskich i górskich.  
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2. Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się – jako forma pomocy 

uwzględniająca indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych  

 

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego 

najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki 

użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym           

z problemami w poruszaniu się. 

 

Bariery techniczne – to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej 

usprawnienie. Likwidacja tej bariery powoduje sprawniejsze działanie tej osoby                       

w społeczeństwie i umożliwia wydajniejsze jej funkcjonowanie.  

 

Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Likwidacja 

tej bariery powoduje lepszą komunikację ze światem zewnętrznym.  

 

W związku z realizacją tego zadania przeprowadzono zgodnie ze złożonymi wnioskami         

39 wizytacji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wizytacje miały na celu wyłonienie 

osób niepełnosprawnych, które znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i 

wymagały pomocy. 

 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski 39 262.500 
2 Zawarte umowy 20 181.331 
3 Wypłacone dofinansowania ogółem 20 179.356 
4 Bariery architektoniczne 

 (złożone wnioski 17) 
13 134.203 

5 Bariery techniczne 
(złożone wnioski 6) 

4 38.294 

6 Bariery w komunikowaniu się  
(złożone wnioski 16) 

3 
(dzieci) 

6.859 

7 Mieszkańcy wsi  4 38.663 
8 Kobiety 7 74.320 
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W ramach barier architektonicznych przystosowano łazienki uwzględniając indywidualne 

potrzeby osób niepełnosprawnych (płytki antypoślizgowe, siedziska, pochwyty, urządzenia 

sanitarne).  

W ramach barier w komunikowaniu się zakupiono: 3 laptopy dla dzieci uczęszczających do 

szkół dla osób głuchoniemych.  

W ramach barier technicznych przystosowano ogrzewanie dla osoby poruszającej się na 

wózku inwalidzkim, zakupiono pralkę automatyczną w rodzinie, której 2 osoby poruszają się 

na wózku inwalidzkim, zakupiono schodołaz, podnośnik oraz rampy podjazdowe.  

 

Centrum w ramach likwidacji barier nie zrealizowano 19 wniosków: 

 - bariery architektoniczne: 1 rezygnacja, 1 wniosek przełożono na rok 2013 (dziecko 

poruszające się na wózku inwalidzkim, brak realizacji z powodu nieuregulowanej sytuacji 

prawnej miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej), 2 wnioski niezasadne merytorycznie, 

 - bariery techniczne: 1 rezygnacja, 1 wniosek niezasadny merytorycznie, 

 - bariery w komunikowaniu się: 1 wnioskodawca zmienił miejsce zamieszkania, 1 

wniosek niezasadny merytorycznie i 10 odpowiedzi negatywnych z uwagi na brak środków 

finansowych. 

 

Przykładowe zdjęcia przedstawiają przystosowane łazienki: 

 

           

 

3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze - zakup umożliwia łatwiejsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie. 

Sprzęt rehabilitacyjny – to sprzęt zalecany przez lekarza, niezbędny do prowadzenia zajęć 

rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosaprwnej mający za zadanie 
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osiągnięcie przez nią możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i 

podniesienia jakości życia.  

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – pełnią istotną rolę w leczeniu, opiece i 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Są niezbędne w celu poprawy jakości życia. 

 

W ramach tego zadania Centrum dofinansowało między innymi: aparaty słuchowe, 

protezy, pieluchomajtki, cewniki, obuwie ortopedyczne, rowerki rehabilitacyjne.  

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski  336 295.582 

2 Zawarte umowy  
(sprzęt rehabilitacyjny) 

11 28.772 

3 Wypłacone dofinansowania 271 257.162 

4 Mieszkańcy wsi  63 75.557 

5 Dzieci 31 35.044 

6 Kobiety 126 94.037 

 

Dofinansowania z uwagi na brak środków nie otrzymało 57 osób na kwotę około 41.863,20 

zł. Wnioski zostały przełożone do realizacji na rok bieżący. Pozostałe  8 wniosków zostało 

rozpatrzonych negatywnie z uwagi na brak stosownych dokumentów uprawniających do 

wypłaty dofinansowania. 

 

Wykres przedstawia procentowy zakres realizowanego zadania  

dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych. 

 

 

11%

89%

dzieci

dorośli
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4. Dofinansowanie do sportu kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych  

 

 Sport, kultura turystyka, i rekreacja dofinansowana ze środków PFRON rozumiana jest 

jako forma aktywności człowieka (zbiorowa), mająca na celu doskonalenie jego sił 

psychofizycznych. Zadania są realizowane poprzez popularyzację walorów rekreacji 

ruchowej, organizowanie zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych. Jest to również 

forma czynnego wypoczynku.  

Do Centrum w 2011 roku wpłynęło 6 wniosków organizacji pozarządowych 

ubiegających się o dofinansowanie.  

Zarządzeniem Kierownika Centrum z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania dofinansowania ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych wprowadzono następującą zasadę:  

• Przyznawania dofinansowania zadań realizowanych przez osoby prawne i 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w zakresie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych maksymalnie do dwóch 

wniosków składanych przez dany podmiot, które charakteryzowały się dużą 

wartością merytoryczną zadania mającą wpływ na osiągnięcie jak najlepszych 

efektów rehabilitacyjnych i społecznych wśród uczestników 

• Wysokość dofinansowania uzależniona była od rodzaju zadania i wynosiła  

- 35,00 zł na jedną osobę na jeden dzień wycieczki, nie więcej jednak niż 60% 

całkowitego kosztu realizacji zadania 

- 60% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku zadań 

jednodniowych. 

Zakres zrealizowanego zadania przedstawia tabela: 

 

Wnioskodawcy otrzymali dofinansowania do organizowanych 3 wycieczek oraz do para 

spartakiady i wyjazdu do teatru. Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak 

zasadności merytorycznej.  

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski  6 203.800 

2 Zawarte umowy 5 46.660 

3 Wypłacone dofinansowania (liczba osób) 312 46.658 

4 Mieszkańcy wsi  51 1.654 
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Wnioski złożyły i dofinansowanie otrzymały następujące organizacje pozarządowe: 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chodzieży – wycieczka do 

Sianożętów nad morze 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chodzieży – para 

spartakiada Chodzież 2012  

• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym w Chodzieży – 

wycieczka do Piwnicznej Zdroju 

• Polski Związek Niewidomych - wycieczka do Krynicy Morskiej 

• Polski Związek Niewidomych - wycieczka do teatru połączona ze spotkaniem 

wigilijnym 

 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz innymi instytucjami 

 

− W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum zebrało dane 

dotyczące liczby dzieci z terenu powiatu chodzieskiego kwalifikujących się do bezpłatnej 

formy pomocy jaką jest uczestnictwo w kolonii w ramach organizowanego wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach. 

Z informacji uzyskanych z poszczególnych ośrodków pomocy społecznej działających na 

terenie powiatu chodzieskiego wynikało, że liczba dzieci z rodzin o niskich dochodach 

wyniosła  w sumie 173, z tego 117 dzieci pochodziło z terenów wiejskich. 

Z wypoczynku letniego skorzystało 33 dzieci w terminie od 11-24.07.2012 Organizatorem 

koloni było Stowarzyszenie  Centrum Promocji i Rozwoju Wschowa. Dzieci 

wypoczywały w Ośrodku Harnaś II w Kościelisko koło Zakopanego. 

− Na prośbę Fundacji Aktywności Zawodowej wypełniono ankietę na temat pomocy 

udzielanej osobom niepełnosprawnym, 

− W związku ze staraniami Fundacji Centrala Młodych, o przyznanie organizacji  statusu 

organizacji pożytku publicznego wystawiono rekomendacje.  

− Przygotowano opinię dotyczącą działalności Stowarzyszenia Osób po 

Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO” oraz list intencyjny na potrzeby Polskiego 

Stowarzyszenia WIDOKI, 

− Odbyły się 3 spotkania z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w sprawach dot. podziału środków PFRON oraz dwa  spotkania w sprawie współpracy 



 47

pomiędzy organizacjami pozarządowymi, starostwem powiatowym, ośrodkami pomocy 

społecznej itp., 

− Uczestniczono w zorganizowanym przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych spotkaniu z prawnikiem na temat praw pacjenta, praw ON, ochrony 

danych osobowych itp., 

− Zachęcano organizacje pozarządowe do podejmowania inicjatyw na rzecz osób starszych 

w związku z „Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych 

i Solidarności Międzypokoleniowej”, 

− W roku 2012 odbyła się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób 

Niepełnosprawnych” NT. „Olimpiada i Olimpijczycy”. Konkurs kierowany był do 

uczestników warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej. (poinformowano 

WTZ w Chodzieży i DPS w Chodzieży), 

− Zaproszono organizacje pozarządowe chętne do uczestnictwa w 2 etapie  projektu 

CESON dotyczącego tworzenia podmiotów ekonomii społecznej np. spółdzielnie 

socjalne. Spotkanie prowadzili pracownicy ROPS w Poznaniu oraz prawnik  

z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Stowarzyszenia Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”, Stowarzyszenia 

Chodzieskich Amazonek „Różowa wstążeczka”, Polskiego Związku Niewidomych koło 

Chodzież, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  

z Chodzieży oraz Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, 

− W ramach konkursu „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji 

międzypokoleniowe” ogłoszonego przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej do udziału  

w konkursie zgłoszono Uniwersytety Trzeciego Wieku  oraz Dom Pomocy Społecznej w 

Chodzieży. Powiat chodzieski otrzymał wyróżnienie za projekt "Żyj aktywnie" 

realizowany przez UTW. 

 

 

B. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Ocena 

działalności Warsztatu 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej – placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do 

podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub 

przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  
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Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Obywatelską Fundacje na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy. Jest to placówka o zasięgu ponadgminnym do 

której uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży obsługiwało finansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działalność Warsztatu 

Terapii Zajęciowej. W 2012 roku przekazało środki finansowe w wysokości 517.860 zł. 

Dodatkowo Powiat Chodzieski przekazał obowiązkowo 10% środków ogółu budżetu tj. 

57.540 zł. 

 

W miesiącu listopadzie została przeprowadzona kontrola problemowa warsztatu. 

Zakres kontroli obejmował:  

- eksploatację samochodu, 

- wycieczkę uczestników, 

- pozostałe koszty, 

- środki do treningu ekonomicznego dla 5 uczestników warsztatu w okresie               

od października – grudnia 2011 roku. 

Protokół z kontroli jest dostępny w siedzibie Centrum. 

Jednostka prowadząca Warsztat w dniu 12 lutego 2013 roku złożyła roczne sprawozdanie                   

z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu.  

 

 

Roczna ocena działalności warsztatu 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zgodnie z § 21 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów 

terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 63, poz.587) dokonało całorocznej 

oceny działalności warsztatu. 

Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w 

Chodzieży w dniu 12 lutego 2013 roku przekazała roczne sprawozdanie z działalności 

rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży. 

Sprawozdanie zawiera następujące informacje: 
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1. Rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu przez warsztat środków 

finansowych wraz z informacją o środkach finansowych uzyskanych ze sprzedaży 

wytworów oraz usług WTZ. 

2. Informację o liczbie uczestników warsztatu oraz o stopniu i rodzaju ich 

niepełnosprawności. 

3. Informację o ogólnej frekwencji uczestników na zajęciach warsztatu w 

poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego. 

4. Informację o formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności 

rehabilitacyjnej. 

5. Informację o liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat wraz z podaniem przyczyn 

ich odejścia. 

6. Informację o liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: zaradności 

osobistej, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych 

postępów. 

7. Informację o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do 

uczestników warsztatu, wobec których Rada Programowa dokonała oceny realizacji 

indywidualnego programu rehabilitacji. 

Dokonano analizy przedłożonych informacji w odniesieniu do przedstawionych punktów 

sprawozdania.  

Ad.1. Warsztat przedłożył rozliczenie rzeczowo – finansowe ze względu na rodzaj kosztów. 

Rozliczenie wydatkowanych środków ukazane jest kwartalnie i jest zgodne z zawartym 

aneksem do umowy z dnia 6 maja 2004 roku określającej zasady finansowania Warsztatu 

Terapii Zajęciowej. 

Ponadto Warsztat przedstawił informacje o wykorzystaniu środków finansowych uzyskanych 

ze sprzedaży wytworów WTZ Chodzież za 2012 rok. 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia działalność warsztatu jest działalnością o charakterze 

niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników w 

ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami na 

pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.  

Warsztat w 2012 roku osiągnął wpływy ze sprzedaży swoich produktów i usług w kwocie 

29.627,83 zł.  

Kwotę 20.757,92 zł przeznaczył na imprezy integracyjne, wycieczki, wystawy, poczęstunki, 

nagrody, paczki świąteczne oraz opłaty bankowe i pocztowe. 

Fundacja przestawiła również stan konta na dzień 31 grudnia 2012 roku. 
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Ad. 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Warsztat przedstawił 35 uczestników 

wraz z wyszczególnieniem ich rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Uczestnikami jest: 

 - 20 mężczyzn 

 - 15 kobiet 

w tym: 

 - ze znacznym stopniem niepełnosprawności  - 26 osób 

 - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 9 osób 

Ad. 3. Frekwencja uczestników Warsztatu została przedstawiona tabelarycznie z podziałem 

na miesiące. Najniższą frekwencję odnotowano w miesiącu wrześniu – 82,14%,  natomiast 

najwyższą w miesiącu lipcu 95,65%. 

Ad 4. Warsztat przestawił obszerną informację o formach i metodach realizowanej 

działalności rehabilitacyjnej. Wskazał pracownie, w których odbywały się zajęcia, opisał  

zajęcia uzupełniające oraz wskazał formy zajęć poprzez uczestnictwo w życiu społecznym.  

Ad 5. W 2012 roku z powodu długoletniego pobytu Warsztat opuścił 1 mężczyzna.                           

Na jego miejsce niezwłocznie przyjęto 1 kobietę.  

Ad 6. Warsztat dokonał również analizy postępów jakie poczynili uczestnicy w związku  

z prowadzoną działalnością rehabilitacyjną w zakresie: 

 - zaradności osobistej, 

 - rehabilitacji społecznej (funkcjonowanie społeczne) 

 - rehabilitacji zawodowej (funkcjonowanie w pracy) 

wraz z opisem tych postępów. 

Ocena okresowa została przedstawiona w formie tabeli dla każdego uczestnika osobno.           

W ocenie zastosowano skalę od 0 – 120 punktów.  

Warsztat wskazał istotny wzrost poziomu funkcjonowania u 5 uczestników, natomiast 

wyraźny spadek u 4 osób. Pozostali uczestnicy (26 osób) wymagają dalszego wsparcia, a ich 

poziom funkcjonowania nie ulega większym zmianom.  

Ad 7. Rada Programowa warsztatu opracowuje corocznie indywidualne programy 

rehabilitacji dla każdego uczestnika. Co najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny 

realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.  

W 2012 roku na podstawie dokonanych ocen Rada uznała, że: 

-  14 osób jest zdolnych do podjęcia zatrudnienia w warunkach specjalnych, 

- 15 osób pozytywnie rokuje przy prowadzeniu dalszej rehabilitacji, 

- 6 osób ma małe szanse na osiągnięcie zdolności do zatrudnienia. 
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Podsumowując 

Przedłożone sprawozdanie zostało ocenione pozytywnie, zawiera szczegółowe informacje 

dotyczące działalności WTZ i uczestników. Sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 

roku. Centrum nie zgłasza uwag co do sposobu wykonywanej działalności. 

W załączeniu przekazujemy kserokopię sprawozdania.  

 

C.  Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Chodzieży. 

 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży, który wydaje orzeczenia dla celów 

pozarentowych i pozaemerytalnych, a w szczególności  dla celów pomocy społecznej, 

zatrudnienia oraz korzystania z ulg i uprawnień. 

W 2012 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   

w Chodzieży  przyjął 1.705 wniosków osób niepełnosprawnych i wydał  1.632 orzeczenia  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z czego 447 orzeczeń dla osób przed  

16 rokiem życia.  

 Łącznie w Zespole zarejestrowano 3.622 spraw, a wysłano 2.340 pism.  

S k ł a d   Z e s p o ł u 

Lp. Członkowie zespołu orzekającego Liczba Forma zatrudnienia 

1. Przewodniczący 1 Umowa o pracę  

2. Sekretarz 1 Umowa o pracę 

3. Lekarze 6 Umowy cywilnoprawne 

4. Psycholodzy 2 Umowy cywilnoprawne 

5. Pedagodzy 1 Umowy cywilnoprawne 

6. Doradcy Zawodowi 2 Umowy cywilnoprawne 

7. Pracownicy socjalni 3 Umowy cywilnoprawne 

 Razem członkowie 16  

8. Obsługa administracyjna 2 Umowy o pracę 

 Ogółem zatrudnieni w zespole  18  

 

Zaznaczyć należy, że Przewodniczący Zespołu pełni także funkcje Kierownika PCPR. 
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DOROŚLI 

1. Liczba wydanych orzeczeń według stopni niepełnosprawności - osoby powyżej 16 r. ż.: 

Stopnie niepełnosprawności Orzeczenia  

o niezaliczeniu 

 

odmowa 

ustalenia 

stopnia niepeł. 

 

Znaczny umiarkowany lekki Razem 

386 483 277 3 29 1178 

Wydane orzeczenia na podstawie art.5a ustawy 

7 0 0 0 0 7 

 

2.Liczba wydanych orzeczeń według wieku i płci – osoby powyżej 16 roku życia 

Wiek Płeć 

16-25 26-40 41-60 61 i więcej K M 

99 134 514 399 638 508 

 

3.  Liczba wydanych orzeczeń według wykształcenia oraz pozostawania w zatrudnieniu 

– osoby powyżej 16 roku życia 

Wykształcenie Zatrudnienie 

mniej niż podst. podstawowe zasadnicze średnie 

 

wyższe 
Tak Nie 

75 332 379 299 61 170 976 

 

4. Liczba i cel przyjętych wniosków od osób powyżej 16 roku życia 

Lp. Cel złożenia wniosku 

Liczba 

wniosków 

1 Szkolenie 0 

2 Odpowiednie zatrudnienie 369 

3 Uczestnictwo w  warsztatach terapii zajęciowej 2 

4 Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

72 

5 Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w 

samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, 

140 
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opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych) 

6 Uzyskanie zasiłku stałego 0 

7 Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego 478 

8 Uzyskanie karty parkingowej 81 

9 Inne ulgi i uprawnienia 94 

Razem 1236 

 

DZIECI 

5. Liczba orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia – 447 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 431 

2. Orzeczenia o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 

15 

3. Orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 1 

 

6. Liczba i cel przyjętych wniosków od osób przed 16 rokiem  życia 

 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego 448 

2. Uzyskanie zasiłku stałego 21 

3. Inne 0 

 Razem 469 

 

LEGITYMACJE 

7. Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej 

 

 

 
 

 

Ogółem 
Dla osób po 16 roku 

życia 

Dla osób przed 16 

rokiem życia  

347 284 63 
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     WYDATKI  ZESPOŁU 

  Ogółem wydatki na działalność Zespołu wynosiły 192.726,60zł., z tego wydatki  

z budżetu wojewody: 135.980,71zł., a z budżetu samorządu 56.745,89zł. 

 

 

V. Realizacja zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie 

 

Do zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w 

rodzinie (art. 6 ust. 3) należy: 

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym 

na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i 

wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie, 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

4)  zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

interwencji kryzysowej. 

 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat  

(art. 6 ust. 4) należy: 

1)  tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie, 

2)  opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Zgodnie z zawartym w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie chodzieskim na lata 2011-

2016” celem głównym jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Zrealizowano następujące  cele szczegółowe Programu: 

I   PROFILAKTYKA  

� opracowano ulotkę i rozdysponowano pośród wielu instytucji z terenu powiatu 

chodzieskiego (120 szt),  
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� opracowaną ulotkę udostępniono na stronie Centrum, 

� z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec dzieci do 

prasy przekazano artykuł dotyczący problemu przemocy 

w rodzinie (19 listopada), 

� opracowano i zaktualizowano informacje na stronie internetowej  Centrum na 

tema zjawiska przemocy oraz jego przeciwdziałania. 

 

II.  INTERWENCJE 

� założono 3 Niebieskie Karty oraz uczestniczono w grupach roboczych na 

zaproszenie Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych, 

� w odpowiedzi na pisma o zaistnieniu przemocy w rodzinie i podjętych 

interwencji przez Policję (69 spraw), informowano sprawców i ofiary  

przemocy o możliwości uzyskania wsparcia  i pomocy w Centrum , 

�  zgłaszające się ofiary przemocy informowano o możliwości uzyskania 

schronienia  i wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy  w Rodzinie w Pile (8osób), 

� osoby pokrzywdzone i sprawcy korzystały ze wsparcia i pomocy specjalistów 

zatrudnionych w Centrum (15 osób). 

 

III.   WSPARCIE DLA OFIAR PRZEMOCY I ICH RODZIN 

� pracownicy Centrum pomagali 12 osobom doświadczającym przemocy 

poprzez indywidualną pracę socjalną, poradnictwo prawne  

i psychologiczne, 

� osoby w sytuacji kryzysu były informowane o przysługujących im prawach i 

możliwościach rozwiązania problemu(15osób), 

� przeprowadzono 7 sesji terapeutycznych ( psycholog) w sprawach dotyczących 

przemocy. 

 

IV. KOREKCYJNO-EDUKACYJNE ODDZIAŁYWANIA SKIEROWANE DO 

SPRAWCÓW 

� prowadzono pracę indywidualną z 3 osobami stosującymi przemoc poprzez 

informowanie o konsekwencjach stosowania przemocy wobec rodziny. 
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VI. Realizacja programu „ Aktywny Samorząd” 

 

W 2012 roku Centrum realizowało również nowe zadanie, jakim był pilotażowy program 

„Aktywny samorząd”. 

W dniu 20 czerwca 2012 roku Powiat Chodzieski podpisał z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie na realizację pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”.  

Natomiast w dniu 20 sierpnia 2012 roku podpisana została umowa dotycząca realizacji w/w 

programu.  

Współpraca pomiędzy PRFON a Powiatem obejmowała następujące obszary wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych: 

1. obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem 

3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich 

4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich 

5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego sprzętu – PFRON nie 

przewidział realizacji zadania 

6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategoria B - PFRON nie przewidział 

realizacji zadania 

9. obszar F - opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w przedszkolu lub żłobku. 

W ramach tego programu do Centrum wpłynęło 20 wniosków z prośbą o dofinansowanie w 

poszczególnych obszarach: 

 - obszar D  - 8 wniosków 

 - obszar C – 8 wniosków 

- obszar B1 – 2 wnioski 

- obszar B2 – 1 wniosek 

- obszar F  - 1 wniosek 

 Wszystkie złożone wnioski były zasadne pod względem merytorycznym. Jeden 

wnioskodawca zrezygnował z realizacji zadania.  

Zawarto 19 umów i wypłacono dofinansowanie na kwotę 116.967,56 zł.  
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W ramach tego zadania osiągnięto następujące efekty: 

 -  łatwy dostęp osób niepełnosprawnych do instytucji realizującej zadanie, 

 - szybsza możliwość dostarczenia przez osobę niepełnosprawną wymaganych 

dokumentów, 

- bezpośredni kontakt osoby realizującej zadanie z wnioskodawcą, 

- oszczędności finansowe i czasowe osób niepełnosprawnych podczas załatwienia 

spraw związanych z wnioskiem (koszty dojazdu, wynajęcie opiekuna), 

- w przypadku braku możliwości dojazdu osoby niepełnosprawnej do urzędu istniała 

możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem w miejscu zamieszkania, 

- możliwość przeprowadzenia przez realizatora kontroli i ewaluacji przedmiotu 

dofinansowania w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

 

 

 

VII. Realizacja projektu pn. „Aktywna integracja. Wsparcie 

aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” 

finansowanego z EFS. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży od stycznia do grudnia 2012 roku 

realizowało projekt systemowy „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i 

zawodowej w powiecie chodzieskim”.  

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w wieku od 15 – 64 lat z terenu powiatu chodzieskiego.  

Projekt obejmował 2 grupy beneficjentów: 54 osoby niepełnosprawne i 8 wychowanków 

placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.  

         Ogólna wartość projektu wynosiła: 772.338,85 zł  

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:  

 

I. Osoby niepełnosprawne 

• trening terapeutyczno – psychologiczny – obejmował 15 godzin 

szkolenia dla 1 ON w trzech modułach zagadnień: asertywność, 

trening motywacyjny, trening interpersonalny 
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• poradnictwo zawodowe – obejmowało 12 godzinne szkolenie dla 1 

ON w zakresie między innymi: automotywacji, techniki i metody 

rekrutacji, rola pozytywnego myślenia, bilans umiejętności 

społecznych 

• poradnictwo prawne – obejmowało 3 godzinne szkolenie dla 1 ON w 

zakresie: prawa pracy i uprawnień na rynku pracy, ulgi i uprawnienia 

osób niepełnosprawnych 

• 14 dniowy turnus rehabilitacyjny 

• kurs komputerowy – obejmował 30 godzin szkolenia dla 1 ON z 

zakresu: nabycia wiedzy i umiejętności posługiwania się 

komputerem, posługiwania się programami oraz Internetem 

• podniesienie sprawności psychoruchowej – obejmowały 20 godzin 

zajęć z instruktorem na basenie 

• 2 dniowy obóz integracyjny 

• aktywizacja edukacyjna związana z uzupełnieniem wykształcenia  

 

I. Osoby usamodzielniane  

• trening terapeutyczno – psychologiczny - obejmował kształtowanie 

kompetencji społecznych - 35 godzin szkolenia dla 1 OU  

• poradnictwo zawodowe – obejmowało rynek pracy, warsztat edukacyjny, 

pisanie dokumentów aplikacyjnych, praca w internecie itp. – 12 godzin 

szkolenia dla 1 OU 

• kurs komputerowy – obejmował wprowadzenie do informatyki, 

podstawową wiedzę z zakresu obsługi i poruszania się w Internecie – 20 

godzinne szkolenie dla 1 OU 

• kursy zawodowe – podnoszące kompetencje zawodowe – OU miały 

możliwość wyboru kursu 

• 5 dniowy obóz aktywnej integracji  

• aktywizacja edukacyjna związana z uzupełnieniem wykształcenia  

 

 

Na grudniowej konferencji podsumowano całą realizację projektu. Uczestniczyło w niej ok. 

80 osób. 
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Przykładowe zdjęcia zobrazują realizowane działania: 

 

     

 

       

 

 

Poprzez przeprowadzenie wszystkich działań osiągnięto następujące cele szczegółowe: 

 - podniesiono świadomość prawną i zawodową, 

- podniesiono stan zdrowia beneficjentów, 

- poszerzono wiedzę i umiejętności poprzez kształtowanie kompetencji społecznych, 

- podniesiono kompetencje psychospołeczne. 

Wszyscy beneficjenci ukończyli udział w projekcie pomyślnie.  

 

 

VIII. Paraspartakiada 

 

Zorganizowano  III Paraspartakiadę-  Chodzież 2012 

 

Uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia przedstawicieli zawodników oraz sędziów  

zawodów. Do rywalizacji stanęło aż 220 zawodników z 12 organizacji oraz zawodnicy 

niezrzeszeni. Organizacje i instytucje: 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chodzieży jako współorganizator 

Paraspartakiady 

• Niepubliczne Przedszkole w Chodzieży im. Szewczyka Dratewki 
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• Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Ratajach 

• Dom Dziecka z Szamocina 

• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „ Przebudzone 

nadzieje” w Chodzieży 

• Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Budzyniu 

• Polski Związek Niewidomych w Chodzieży 

• Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży 

• Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka” w Chodzieży 

• Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra- Bioderko z Chodzieży 

• Polskie Stowarzyszenie” Widoki” 

 

  Nastąpiło uroczyste wprowadzenie flagi państwowej i odtworzenie  Hymnu 

Państwowego. Przy cichym podkładzie „Barki” zostały odczytane słowa skierowane do 

polskich sportowców przez błogosławionego Jana Pawła II. 

„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie 

uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, 

wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, 

wierność obowiązkom- to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, sportowców, 

abyście żyli zgodnie z wymogami tych wartości, abyście w życiu zawsze byli ludźmi 

prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieje.” 

 Podczas uroczystości rozpoczęcia Paraspartakiadę symbolicznie zapalono ogień 

olimpijski. Zapalenia znicza dokonali przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej. 

 Zawodnicy i sędziowie złożyli uroczysta przysięgę, a uroczystości otwarcia dokonał 

pan Julian Hermaszczuk Starosta Chodzieski. 

 Odbyły się następujące konkurencje z podziałem na płeć oraz kategorie wiekowe, a także z 

podziałem na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich: 

    - Rzuty piłką lekarską  

   - Rzuty woreczkiem do celu 

   - Rzut piłeczką palantową 

- Skok w dal 

- Bieg na 50 

- Strzały do bramki 

   - Rzuty woreczkiem do celu 

   - Rzuty lotkami do tarczy  
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   -  Rzuty  ringiem na pal  

   - Rzuty lotkami do tarczy 

Zorganizowano dla młodszych uczestników „zabawy”: 

• Zapamiętaj swój kolor 

• Czarodziejski worek 

• Kalambury 

Po zakończonych konkurencjach odbyły się pokazy: 

- Taniec towarzyski na wózku w wykonaniu Pani Katarzyny Błoch i Pana Marka 

Zaborowskiego- show standard- tango , walc angielski, show latin, zawierał rumbę, cha che i 

sambę 

- Pokaz ratownictwa medycznego- PSP. 
 
 Zawody zakończyliśmy uroczystym ogłoszeniem wyników: było podium , medale i 

liczne nagrody. Zawodnicy w poszczególnych konkurencjach wywalczyli: 

• 42 medale złote 

• 40 medali srebrnych 

• 38 medali brązowych 

Za osiągnięcia otrzymali następujące nagrody: 

 - I miejsce – dyplom, medal, ręcznik kąpielowy 

 - II miejsce – dyplom, medal, poduszka  

 - III miejsce – dyplom, medal, zegarek 

Ponadto wszystkie dzieci uczestniczące w Paraspartakiadzie oprócz nagród otrzymały paczki 

ze słodyczami. 

    Wybrane zdjęcia z Paraspartakiady 
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IX. Wnioski- Wykaz  potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Zestawienie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej. 

 

Koszty pełnej realizacji zadań pomocy społecznej oraz w zakresie pieczy 

zastępczej spoczywające na powiecie chodzieskim znacznie przewyższają środki w 

dyspozycji samorządu powiatu, jakie mogą być przeznaczone na ten cel.  

Wielość zadań z zakresu pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej nakładanych 

na powiat i powiatowe centrum pomocy rodzinie, połączona z brakami kadrowymi i 

finansowymi (spowodowanymi obciążaniem powiatu nowymi zadaniami, bez 

przekazywania środków na ich realizację) będą powodować ograniczenia w pełnej 

realizacji zadań powiatowych. 

B R A K  I 

 
Rozdział 

 

85201 

Wykonanie w 

2012 r. (w zł) 

Wysokość 

budżetu w 

2013 r. (w zł) 

Porównanie 

wysokości 

środków na 2013 

r. do 2012 r. (%) 

Dodatkowe 

potrzeby, w tym 

inwestycje 

Dom Dziecka w 

Szamocinie 

1.132.889 1.059.355 93,51% 1.260.000 

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza RODZINA 

w Studzieńcu 

1.057.763 990.372 93,60% 117.000 

RAZEM 2.190.652 2.049.727 93,57 1.377.000 

Usamodzielnienia 

wychowanków 

50.597 48.000 94,87% 80.561 

  

Dom Dziecka w Szamocinie 

                 Dom Dziecka w Szamocinie  w celu realizacji zadań wynikających                                        

z  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy 

zastępczej,  a szczególnie w celu zapewnienia standardów w  zakresie  usług oraz  opieki               

i wychowania, zgłasza następujące potrzeby: 

     I . Bieżące potrzeby – 150 000,00 zł 
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       Plan budżetu w  roku 2013 nie zapewnia w wystarczającym stopniu środków  na  

realizację podstawowych  zadań w poniższym zakresie: 

1. Wyżywienia  dostosowanego  do potrzeb rozwojowych. 

2. Dostępu  do opieki zdrowotnej – przejazdy do specjalistów. 

3. Zaopatrzenia w produkty lecznicze. 

4. Zapewnienia bezpieczeństwa – zakup monitoringu. 

5. Dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych , terapeutycznych, 
rewalidacyjnych (zatrudnienie wykwalifikowanej kadry). 

6. Wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieny osobistej. 

7. Zaopatrzenia w podręczniki , pomoce i przybory szkolne. 

8. Pokrycia kosztów przejazdu wychowanków do szkól poza miejscem zamieszkania. 

9. Udziału w dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania , uzdolnienia. 

10. Opłat za pobyt w bursie, internacie . 

11. Środków na pokrycie kosztów energii, gazu. 

12. Pokrycie kosztów wypoczynku letniego, wycieczek organizowanych przez szkoły. 

13. Szkolenia pracowników. 

14. Bieżących  remontów, odnowienia pomieszczeń mieszkalnych. Okresowa kontrola  i 

ocena stanu technicznego z lutego 2013 r.  wskazała wykonanie napraw, przełożenie 

pokrycia dachowego budynku głównego i administracyjno-mieszkalnego. Wskazany 

jest remont pomieszczeń mieszkalnych, łazienek. 

15. Remontów  zużytego sprzętu, uzupełnienie zużytego wyposażenia. 

II. Inwestycje :  1 000 000,00 zł 

1. Remont dachu budynku głównego i administracyjno- mieszkalnego. Pilne! 

Okresowa kontrola  i ocena stanu technicznego z lutego 2013 r.  wskazała 

wykonanie napraw, przełożenie pokrycia dachowego. 

2. Remont elewacji  budynków. 

3. Osuszenie budynku głównego. 

4. Remont budynku gospodarczego. 

5. Remont i dostosowanie układu  pomieszczeń  i budynków do nowych standardów 

świadczonych usług. 



 65

     III. Inne potrzeby  :  110 000,00 zł 

1.   Przywrócenie wynagrodzenia  pracowników samorządowych na poziomie roku 

2012    -  50 000,00 zł    

 W ubiegłym roku w związku z brakiem środków na pokrycie kosztów bieżącej 

działalności placówki , pracownicy od miesiąca października zostali pozbawieni miesięcznej 

premii. W tym roku otrzymane środki nie pozwalają na zabezpieczenie w tym  zakresie oraz 

na planowanie nagród.  Średnio wynagrodzenie pracownika uległo zmniejszeniu od 200 zł do 

400 zł. 

Premie,  które  były  wypłacane od 2008 r. miały na celu zminimalizowanie różnic w 

wysokości wynagrodzeń  pracowników samorządowych , a pracowników zatrudnionych w 

oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. Miały one pełnić funkcję dodatku specjalnego. 

Brak środków na ten cel powoduje spadek motywacji i wzrost   antagonizmów między 

pracownikami. Skutkuje również rotacją wśród pracowników, większą ilością zwolnień 

chorobowych w stosunku do lat ubiegłych. 

 Niekorzystne zmiany wśród kadry rzutują na właściwą organizację pracy                i jej 

efektywność. Powodują obniżenie   poczucia bezpieczeństwa i przynależności wśród dzieci, 

tworzy atmosferę niepewności i nerwowości,  zaburzają rozwój emocjonalny dzieci. 

2. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry  (zwiększenie wymiaru zatrudnienia  

psychologa oraz zatrudnienie  terapeuty  i pracownika administracyjnego)  60 000,00 zł. 

Powyższe potrzeby  zostały skalkulowane przez Dyrektora Placówki. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ RODZINA” w Studzieńcu 

 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ RODZINA”  w Studzieńcu dysponuje 

budżetem założonym dla 20 wychowanków. Obecnie stan wychowanków wynosi 27. 

Wobec powyższego w celu zapewnienia standardów w zakresie usług oraz opieki i 

wychowania zgłasza potrzeby na łączną kwotę: 117.000zł. 

1. Sprawy bieżące: 28.000zł, z czego: 

- zwiększenie środków na wypłatę kieszonkowego: 4.000zł 

- zwiększenie środków na zakup żywności 6.000zł 
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- zwiększenie środków za zakup środków czystości, odzieży i obuwia, lekarstw: 

11.000zł 

- pokrycie kosztów wypoczynku letniego: 5.000zł 

- zwiększenie środków na szkolenia pracowników: 2.000zł 

2. Inwestycje: 

- zagospodarowanie boiska dla dzieci, zakup altany ogrodowej: 30.000zł. 

3. Zwiększenie dotacji na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków ( paragraf 4130): 

1.300zł 

4. Inne potrzeby; 

- 1 etat wychowawcy: 23.000zł oraz składki 4.700zł 

- wzrost wynagrodzeń pracowników 30.000zł. 

Powyższe potrzeby  zostały skalkulowane przez Dyrektora Placówki. 

 

Usamodzielnienia wychowanków- realizacja PCPR- braki wynoszą 80.561zł. 

1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie- placówki 

- 3 wychowanków po 6.600zł 

- 1 wychowanek po 1.650zł 

- 2 wychowanków po 3.300zł 

Razem: 28.050zł. 

2. Zagospodarowanie w formie rzeczowej- placówki 

- 3 wychowanków po 3.000zł. 

- 3 wychowanków po 1.500zł 

     Razem: 13.500zł. 

3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie- MOW 

- 2 wychowanków po 6.588zł 

  Razem: 13.176zł. 

4. Zagospodarowanie w formie rzeczowej- MOW 

- 2 wychowanków po 4.941zł 

Razem: 9.882zł. 

5. Kontynuacja nauki 

Placówki-  12.000zl 

MOW- 3.952,80zł 

            Razem: 15.952,80zł. 
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Rozdział 

 

 

85202 

Wykonanie 

w 2012 r.  

(w zł) 

Wysokość 

budżetu  

w 2013 r.  

(w zł) 

Porównanie 

wysokości budżetu 

na 2013 r. do 2012 r. 

(%) 

Dodatkowe 

potrzeby  

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Chodzieży 

4.155.981 4.251.770 102,30% 145.000zł 

 

 

Dom Pomocy Społecznej 

 

Dodatkowe środki w 2013 r. w budżecie powiatu chodzieskiego w rozdziale 85202 

przeznaczone byłyby na: 

 

- wydatki inwestycyjne: 

Wykonanie ogrodzenia terenu Domu Pomocy Społecznej( zakres robót obejmuje wymianę 

istniejącego od 1964 roku ogrodzenia, wykonanie dwóch furtek ewakuacyjnych .Wymiana 

ogrodzenia dotyczy strony wschodniej, zachodniej i południową. Szacunkowy koszt w 

zależności od zastosowanych materiałów ( ok. 100 tys.zł)  

 

- wydatki bieżące na zakup: 

 

1. odśnieżarki spalinowej z napędem –koszt 3000zł 

2. łóżek ortopedycznych z osprzętem – koszt 1 szt. od 4-7 tyś zł 

3. materace przeciwodleżynowe wielokomorowe koszt. 1 szt.  Ok.1,5 tys, zł. 

4. środków higieny osobistej ( w tym środków i materiałów opatrunkowych) 10.000 zł 

5. leków refundowanych i pampersów 10.000 zł. 

Razem wydatki bieżące ok.45 tys zł. 

 

Powyższe potrzeby  zostały skalkulowane przez Dyrektora Placówki. 
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Rozdział Wykonanie 

budżetu w 2012 

r. 

 (w zł) 

Wysokość 

budżetu w 2013 

r.  

(w zł) 

Porównanie wysokości 

środków na 2013 r. do 

2012 r. (%) 

Dodatkowe 

potrzeby  

85204 

Rodziny zastępcze 
713.175 733.076 102,80 206.896zł. 

 

Piecza zastępcza- rodziny zastępcze 

Dodatkowe środki w 2013 r. w budżecie powiatu chodzieskiego w rozdziale 85204 

przeznaczone byłyby na: 

I. zadania obligatoryjne na kwotę 144.896 zł: 

1. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nowej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem 

rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 22.403 zł (na okres 6 miesięcy)  

2. wynagrodzenie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich dla zawodowej rodziny zastępczej – 9.600 zł (1.600 zł x 6 miesięcy) 

3. środki na pokrycie wynagrodzenia dla rodziny pomocowej – 1.600 zł (400 zł x 4 miesiące), 

4. środki na przyznanie nowym rodzinom zastępczym świadczeń na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci - 80.000 zł (1.000 x 8 dzieci x 10 miesięcy), 

5. środki finansowe na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej 

– 21.411 zł (dla 4 wychowanków), 

6. środki finansowe na przyznanie pomocy rzeczowej dla usamodzielnianych wychowanków 

z pieczy zastępczej – 9.882 zł (dla 2 wychowanków), 

II. zadania fakultatywne na kwotę 62.000zł: 

1. środki na przyznanie rodzinom zastępczym: 

- dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 

roku życia – 24.500 zł (49 dzieci x 500 zł), 

- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka – 16.000 zł (2.000 zł x 8 dzieci), 

- świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub 

innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – 1.500 zł (3 zdarzenia x     

500 zł), 

2. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego – 18.000 zł (500 zł x 12 miesięcy x 3 rodziny), 
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3. środki dla zawodowej rodziny zastępczej na pokrycie kosztów związanych z 

przeprowadzeniem niezbędnego remontu – 2.000 zł. 

 

Rozdział Wykonanie budżetu 

w 2012 r.  

(w zł) 

Wysokość 

budżetu w 2013 

r. (w zł) 

Porównanie 

wysokości środków 

na 2012 r. do 2011 

r. (%) 

Dodatkowe 

potrzeby  

85218  

Powiatowe 

centrum pomocy 

rodzinie 

470.614 445.505 94,66 157.239zł 

 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Dodatkowe środki w 2013 r. w budżecie powiatu chodzieskiego w rozdziale 85218 

przeznaczone byłyby na: 

Bieżące wydatki 

- wymianę baterii w centralnym zasilaniu awaryjnym- 6.000zł. 

- zakup materiałów i wyposażenia: 4.000zł. 

- zakup energii elektrycznej- 4.000zł. 

- usługi pocztowe- 10.000zł. 

- zakup usług pozostałych, w tym: szkolenia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz 

pracowników służb działających na rzecz dzieci i rodzin, szkolenie i doskonalenie kadry 

pomocy społecznej- łącznie 4.000zł. 

- podróże służbowe przede wszystkim dla pracowników socjalnych i psychologa pracujących 

w terenie- 1.000zł. 

- szkolenia pracowników, w tym szkolenie dla pracownika pracującego ze sprawcami 

przemocy- 4.100zł. 

Zatrudnienie brakującej kadry: 

-  koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 15.000 zł (na okres 6 miesięcy), 

- psychologa, zwiększenie obecnego ½ etatu do 1 etatu- 17.233zł. 

- radcy prawnego, zwiększenie obecnego ½ etatu do 1 etatu- 6.000zł. 

- referenta do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych- 23.000zł. 

- sprzątaczki na pół etatu ( obecnie umowa-zlecenia)- 11.500zł. 

Podwyżki płac- 51.406zł. 
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Rozdział Wykonanie 

budżetu w 

2011 r.  

(w zł) 

Wysokość 

budżetu w 2012 

r.  

(w zł) 

Porównanie wysokości 

budżetu na 2012 r. do 

2011 r. (%) 

Dodatkowe 

potrzeby  

85321 

Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o 

Niepełnosprawności 

189.580 129.243 68,17 123.600zł 

 

 Dodatkowe środki w 2013 r. w budżecie powiatu chodzieskiego w rozdziale 85321 

przeznaczone byłyby na: 

- podwyżkę płac dla lekarzy i specjalistów ( lekarze 25zł od orzeczenia, aktualna stawka 22, 

specjaliści 15zł od orzeczenia, aktualna stawka 12zł)- 9.600zł., 

- podwyżkę płac dla pracowników etatowych- 54.000zł., 

- bieżącą działalność: usługi pocztowe, materiały biurowe, tonery  materiały medyczne i 

dezynfekcyjne, usługi orzecznicze i umowy zlecenia dla specjalistów- 60.000zł. 

 

Bilans środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych niezbędnych do realizacji zadania w roku 2013 

 

L

p. 
Nazwa zadania 

Wykonanie 

w 2012 r. 
Wysokość dotacji 

w 2013 r. 

 

Braki 

1. 
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej PFRON- 517.860 

Powiat- 57.540 

PFRON- 517.860 

Powiat- 57.540 

 

- 

2. 

uczestnictwo osób niepełnosprawnych i 

ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych  

299.584 90.000 270.000 

3. 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze  

257.162 286.094 30.000 

4. 
dofinansowanie do sprzętu 

rehabilitacyjnego dla jednostek 

- - - 
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5. 

dofinansowanie organizacji sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych dla osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych  

46.658 - 102.783 

6. 

dofinansowanie osobom 

niepełnosprawnym do likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się  

179.356 150.000 40.000 

OGÓŁEM 
1.300.620 1.043.954 442.783 

 

 

Podsumowując: 

- szacunkowa łączna kwota braków w pomocy społecznej na 

rok 2013 wynosi:  2.090.296zł,   

-  w środkach  PFRON   442.783zł. 

 
Ponadto na terenie powiatu chodzieskiego nie funkcjonują: 

1. Ośrodki wsparcia – w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży , 

a także  dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie. 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - jako forma pomocy dla ofiar przemocy. Ze 

względu na bliskie położenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Pile, osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji rodzinnej i 

wymagające natychmiastowej zmiany miejsca pobytu aktualnie są umieszczane w tym 

ośrodku.  

3.  Mieszkania chronione - utworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych dla osób 

mogących przy odpowiednim wsparciu żyć samodzielnie w środowisku, to jeden z 

podstawowych elementów powiatowego systemu wspierania rodziny. Mieszkania te 

są szczególnie potrzebne przy usamodzielnianiu wychowanków rodzin zastępczych i 

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.  
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