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SZANOWNA  RADO ! 

 

 

 

Zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z 

późn. zm.) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie 

powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia 

wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  

Realizując powyższe zadanie, przedstawiam sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz 

wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

        

 
 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Marzena Łuczak 

Zebranie materiałów - pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Chodzieży oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
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Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 

za 2011 rok 
 

I. Informacje Wstępne 
 
 

Głównym celem działalności jednostki jest pomoc rodzinie polegająca na nie 

wyręczaniu jej, ale na próbie pomocy i orientacji w skomplikowanej sytuacji rodzinnej oraz 

wspieraniu rodziny poprzez  poradnictwo w zakresie psychologicznym,  prawnym  

i socjalnym. 

Opieka nad rodziną jest skoncentrowana na „ dobru dziecka”- zapewnieniu mu 

bezpieczeństwa i warunków do prawidłowego rozwoju. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otacza opieką także osoby niepełnosprawne, a jej 

głównym celem jest rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

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

przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zatrudnienie  

w etatach wynosiło 10,125,  w tym jedna osoba na zastępstwo. 

Kadrę stanowili: 

- Kierownik 

- Główny księgowy 

- Księgowy- kadrowiec ( zastępstwo: pomoc administracyjno-biurowa) 

- Radca Prawny 

- 2 Starszych Specjalistów Pracy Socjalnej 

- Pracownik Socjalny 

- Główny Specjalista do Spraw Rehabilitacji 

- 2 Psychologów - jeden 0,125 etatu, drugi 0,5 etatu 

- 2 Sprzątaczki  ( 0,5 etatu) każda po 0,25 etatu. 
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Przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o  Niepełnosprawności. Zatrudnienie w etatach wynosiło 4,25, w tym jedna osoba 

przebywająca na urlopie wychowawczym. 

Kadrę Zespołu stanowili: 

- Przewodniczący 

- Sekretarz 

- Pracownik Socjalny 

- Podinspektor ( zastępstwo: pomoc administracyjno- biurowa) 

- Goniec 0, 25 etatu. 

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

 

W 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży: 

- zarejestrowano 5.436 spraw, z czego 2.380 to pisma, które wpłynęły do 

Zespołu, 

- wysłano 4.096 pism, z czego 1.753  to pisma Zespołu. 

 
 

II. Kontrole Zewnętrzne przeprowadzone przez organy 

nadzorujące w roku 2011 

 
1. Wojewody Wielkopolskiego- kontrola kompleksowa. Zakres kontroli obejmował 

wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadań 

określonych w ustawie o pomocy społecznej. Kontrola przeprowadzona została  

w dniach od 21 lutego do 11 marca 2011r. Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2010 

do dnia kontroli. 

 

2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- Zakres kontroli: 

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do 

ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

- ustalenie uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, 
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- prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne  

i rentowe, 

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 

Kontrole przeprowadzono w dniach od 14 do 18 marca 2011r. 

 

3.    Starosty Chodzieskiego- kontrola problemowa w zakresie gospodarowania środkami 

finansowymi, w tym  przestrzegania procedur kontroli, przeprowadzania wstępnej 

oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych , dokonywania wydatków  

i udzielanie zamówień publicznych oraz realizacja dochodów w 2008 i 2009r. 

Kontrole przeprowadzono w okresie od 19 kwietnia do 9 maja 2011r. z przerwą  

w dniach 28 i 29 kwietnia oraz 2 maja 2011r. 

 

4.  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chodzieskiego- przedmiot kontroli- ocena 

wykonywanych zadań przez powiat. Kontrole przeprowadzono w dniu 21 czerwca 

2011r. 

 

5. Starosty Chodzieskiego- kontrola problemowa w zakresie: 

- realizacji projektu „ Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i 

zawodowej w powiecie chodzieskim w 2010 i 2011r., 

- zgodność ustalenia planu finansowego na 2011r. z wytycznymi określonymi w 

Uchwale Nr 450/10 Zarządu Powiaty Chodzieskiego z dnia 6 września 2010r., 

-  terminowość wypłat świadczeń w rozdziałach 85201 oraz 85204 w okresie od 

października 2010r. do marca 2011r. 

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 9 do 28 września 2011r. , z przerwami w dniach 

15 do 26 września 2011r. 

 
Dokumenty z powyższych kontroli dostępne w jednostce. 
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III. Kontrola Zarządcza 

 
W ramach kontroli zarządczej jednostka wprowadziła: 
 

A. Zarządzenia Kierownika: 

 
1. Zarządzenie nr 1/2011 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 

kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy. 

2. Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie ustalenia grup dostaw i kategorii usług w celu stosowania 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej ZFŚS w PCPR. 

4. Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PCPR. 

5. Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 

2010 w jednostce. 

6. Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON 

do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 

7. Zarządzenie  Nr 8/2011 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do środków 

PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. 

8. Zarządzenie Nr 09/2011 wprowadzające zmiany do załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 

25/2010 Kierownika PCPR z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej 

przyjętą politykę ( zasady) rachunkowości. 

9. Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie przyznawania dofinansowania w turnusach 

rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2011roku. 

10. Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych 

z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności w trybie przetargu nieograniczonego. 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

11. Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

12. Zarządzenie w sprawie ustalenia zestawienia elementów komputera- limitu wartości 

dofinansowanego sprzętu komputerowego w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i 

na sprzęt rehabilitacyjny na 2011 rok. 

13. Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie ustalenia planu kontroli w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej w Chodzieży. 
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14. Zarządzenie nr 19/ 2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Centrum. 

15. Zarządzenie nr 23/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/10 z dnia 1 lipca 2010r. w 

sprawie zasad i trybu wyznaczania celów w jednostce, określenia mierników ich realizacji, 

zasad monitorowania ich osiągnięcia oraz identyfikacji analizy i reakcji na ryzyko. 

16. Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2010 w sprawie procedur 

kontroli zarządczej w jednostce. 

 

 

B.  Kontrole wewnętrzne 

 
W ramach kontroli zarządczej w roku sprawozdawczym przeprowadzono w jednostce 

kontrole wewnętrzne poszczególnych stanowisk pracy. Zarządzeniem Kierownika 

przeprowadzono następujące kontrole: 

 

1. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży- zakres 

kontroli: terminowość rozpatrywania wniosków, poprawność przeprowadzanych spraw pod 

względem formalnym, poprawność sporządzanych protokołów i pism. Kontrolą objęto 10 

losowo wybranych spraw z rejestru osób orzekanych o niepełnosprawności przed 16 rokiem 

życia i po 16 roku życia, w latach 2009-2010. 

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 21.03.2011r. do 31.03.2011r. Protokół z kontroli 

dostępny w jednostce. 

 

2. na Stanowisku do Spraw Obsługi- główny księgowy- zakres kontroli obejmował 2 losowo 

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

legalności i rzetelności ( terminowość), dokonane w okresie od 1 sierpnia do 15 października. 

Protokół z kontroli dostępny w jednostce. 

 

3. na Stanowisku do Spraw Pomocy Społecznej- rodziny zastępcze- zakres kontroli 

obejmował 3 losowo wybrane rodziny zastępcze; zgodność dokumentów z 

przeprowadzonymi wywiadami, wydanymi w sprawie decyzjami i dyspozycjami wypłat 

świadczeń dla rodzin. Kontrola objęła okres od 1 stycznia  do 30 września. Protokół z kontroli 

dostępny w jednostce. 

 

4. na Stanowisku do Spraw Pomocy Społecznej- dom pomocy społecznej- zakres kontroli 

obejmował 2 losowo wybrane sprawy. Zgodność dokumentów z wydanymi decyzjami w 
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sprawie. Kontrola objęła okres od 1 stycznia  do 30 września. Protokół z kontroli dostępny w 

jednostce. 

 

5. na Stanowisku do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- nadzór nad działalności 

WTZ. Zakres kontroli obejmował plan finansowy WTZ, zawierane aneksy. Kontrola objęła 

rok 2010r. Protokół z kontroli dostępny w jednostce. 

 

C. Inne dokumenty 
 

1.Sporządzono sprawozdanie z realizacji celów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Chodzieży za rok 2010. 

2.Kierownik wraz z dwoma pracownikami przeprowadził samoocenę kontroli zarządczej za 

rok 2010. 

3.Kierownik wydał oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010. 

4.Kierownik wraz z wszystkimi pracownikami przyjęli na rok 2012 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 zapoznała pracowników z poziomem 

akceptowanego ryzyka, skutków i rodzaju reakcji. 

 
 

IV. 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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V. Zadania  Jednostki 

 
1. Prowadzenie spraw związanych z domem pomocy społecznej 

oraz kontrola usług świadczonych przez dom o wymaganym standardzie. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży nadzorowało usługi świadczone  

w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży poprzez monitorowanie ich standardu np.: 

struktury zatrudnienia, nakładów finansowych, warunków mieszkaniowych, rodzajów  

i jakości świadczonych usług opiekuńczych, wspomagających ( kontakty z rodziną, religijne  

i inne) i w zakresie potrzeb bytowych.   

A. Przeprowadzono w dniach 18-19 października 2011r. kontrolę problemową. 

Zakres kontroli obejmował: 

• realizacje usług opiekuńczych poprzez pomoc w podstawowych 

czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz pomocy w załatwianiu spraw 

osobistych w roku 2010, 

• świadczenie usług wspomagających polegających na umożliwieniu 

zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych w roku 2010. 

Protokół z kontroli dostępny jest w siedzibie jednostki oraz w Domu Pomocy Społecznej  

w Chodzieży. 

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

przebywało na dzień 31 grudnia 2011 r. 122 mieszkańców. 

a) Informacja o liczbie mieszkańców w domu pomocy społecznej powiatu chodzieskiego: 

Stan na 31.12. 2011 r. 

Liczba miejsc w domu pomocy społecznej 120 

 

Rzeczywista liczba mieszkańców na koniec roku 122 

Liczba mieszkańców nowo przyjętych  

w ciągu roku: 

17 

                       

Liczba mieszkańców, którzy odeszli  

z placówki w ciągu roku z różnych przyczyn  

15                    

 

Wykorzystanie miejsc w ciągu roku 115,8 %             
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Liczba osób przebywających w DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1.01.2004r. 

wynosiła na dzień 31.12.2011r.- 44 

Liczba osób przebywających na podstawie decyzji wydanych po 1.01.2004r.  

wynosiła - 78 

W ciągu roku z różnych powodów odeszło z DPS – 15 osób w tym : 1 przeniesienie  

i 14 zgonów. 

b) Liczba mieszkańców przyjętych w 2011r. do domu pomocy społecznej z podziałem na 

miejsce pochodzenia (wg stanu na 31.12.2011 r.)  

Dom  

Pomocy Społecznej 

Liczba mieszkańców  

z powiatu 

chodzieskiego 

Liczba mieszkańców 

spoza powiatu 

chodzieskiego 

 w Chodzieży 

dla przewlekle somatycznie chorych  

 

5 

 

12 

 

c) Zatrudnienie w DPS w Chodzieży (stan na 31.12.2011 r.): 

Liczba etatów 87,5 

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 89 

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

umowa o dzieło, staż, itp.) 

3 

 

 

2. Kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w dps. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przyjęło w 2011 r.  

23 wnioski o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.  

Z roku poprzedniego pozostał 1 wniosek . Łącznie w roku 2011 na umieszczenie oczekiwały 

24 osoby, z tego: 

• z terenu powiatu chodzieskiego  7 osób,  

• spoza powiatu  17 osób,  
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Wydano zgodę na umieszczenie 18 osób do domu pomocy społecznej, skreślono z listy 

oczekujących  4 osoby z powodu rezygnacji, zgonu lub umieszczenia w innych dps. 

 Na dzień 31 grudnia 2011r. liczba osób oczekujących na umieszczenie w dps wynosiła 4.  

Realizując to zadanie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży wydało 46 decyzji 

administracyjnych,  z tego: 

• 1 decyzję uchylającą 

• 27 decyzji ustalających nową odpłatność 

• 18 decyzji umieszczających 

 

Informacja o kosztach utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej: 

 

3. Sprawozdania, analizy wykonane na potrzeby innych jednostek. 

W 2011 roku  opracowano 292:  analizy, sprawozdania, zestawienia, bilanse i opinie  

z dziedziny pomocy społecznej na potrzeby PCPR, Starostwa Powiatowego, Zarządu i Rady 

Powiatu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Wydziału Spraw 

Społecznych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także 

Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, MSWiA, Sądu Rodzinnego, GUS oraz ośrodków 

pomocy społecznej i innych instytucji. 

 

 

Placówka 

Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania 

mieszkańca  

w 2009 r.  

Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania 

mieszkańca  

w 2010 r. 

Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania 

mieszkańca  w 

2011 r. 

Średni 

miesięczny koszt 

utrzymania 

mieszkańca  w 

2012 r. 

DPS  

w Chodzieży 

 

2.672,38 zł 

 

2.647,56zł 

 

2.792,93 zł 

 

2.972,47zł 
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4. Udzielanie informacji, porad mieszkańcom powiatu o przysługujących im 

prawach i uprawnieniach, w tym poradnictwo psychologiczne i prawne 

oraz z zakresu przemocy w rodzinie 

Z tej formy działalności skorzystać może każdy mieszkaniec powiatu chodzieskiego 

bez względu na płeć, wiek, status majątkowy i społeczny. Pracownicy Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Chodzieży pomagają znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie prawa  

i uprawnienia przysługują obywatelowi w sytuacji, w której w danej chwili znajduje się. 

Podają również adresy instytucji, które mogą udzielić skutecznej pomocy. Ponadto pomagają 

rozwiązywać problem, sformułować i napisać stosowne pisma oraz wnioski. 

Pracownicy jednostki udzielają informacji i porad, kierując się następującymi 

zasadami:   

a) Poufności - PCPR zapewnia zachowanie w tajemnicy samego faktu pobytu klienta  

w PCPR oraz wszystkich powierzonych przez klienta informacji. 

b) Bezpłatności - świadczone przez PCPR porady są całkowicie bezpłatne.  

c) Bezstronności - specjaliści PCPR, udzielając porad, nie kierują się własnymi 

opiniami, przekonaniami i wartościami, nie oceniają klienta i jego działań. 

d) Niezależności – PCPR, udzielając porad, kieruje się wyłącznie dobrem klienta, nie 

zaś interesem kogokolwiek innego. 

e) Samodzielności klienta - pracownicy PCPR nie podejmują decyzji za klienta. To 

klient sam dokonuje wyboru. 

f) Otwartości dla wszystkich- każda osoba może być klientem PCPR  

i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości. 

g) Aktualności i rzetelności informacji- informacje są zgodne  

z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji 

działających na rzecz obywateli. 

 

 

 

 

 

• podana liczba wraz z klientami Zespołu ( 2.100) 

Zakres tematyczny porad 

socjalne prawne Psychologiczne 

( ilość spotkań) 

przemocy 

w rodzinie 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

134 148 122 78 3.082 
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W jednostce zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych, którzy udzielają 

informacji i porad z zakresu wsparcia socjalnego. Udzielają wskazówek i pomocy w zakresie 

spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać 

problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Są to osoby , które skutecznie 

posługują się przepisami prawa w realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy 

społecznej. Liczba porad udzielonych rodzinom wyniosła 134, w tym z 5 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 usługi w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 

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

sporządzał także stosowne pozwy i pisma. 

Wsparcie i porady psychologiczne udzielane są przez 2 psychologów. Jeden psycholog 

przyjmował mieszkańców powiatu w  poniedziałki, drugi od środy do piątku. 

Wyżej wymienieni specjaliści na bieżąco współpracują  z pracownikami socjalnymi i 

w razie potrzeby uczestniczą także w rozmowach z potrzebującymi w miejscu zamieszkania 

osoby potrzebującej. 

W roku 2011 wsparciem psychologicznym zostało objętych 85 rodzin, odbyto 122 

sesje terapeutyczne z czego: 

-  12 spraw dotyczyło ofiar przemocy, 

-  3 sprawy  dotyczyły sprawców przemocy uzależnionych od alkoholu bądź substancji 

psychoaktywnych ( osoby te podjęły decyzję o podjęciu leczenia odwykowego), 

- 46 spraw dotyczyło konsultacji z rodzicami i ich dziećmi przejawiającymi trudności 

dydaktyczne  i wychowawcze, 

- 24 sprawy dotyczyły pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych  i konfliktów 

między małżonkami lub osobami wspólnie zamieszkującymi. 

Przemoc w rodzinie 

 W  związku z otrzymanymi informacjami o przemocy w rodzinie zgłaszanymi przez 

Policję (111) lub od osób bezpośrednio przychodzących z prośbą o pomoc lub sprawy 

zgłoszone od osób trzecich (15), podjęto pracę z  34 ofiarami przemocy i 4 sprawcami 

przemocy. 



 14

 

Z osobami, które nie nawiązały bezpośredniego kontaktu z pracownikami centrum 

realizującymi to zadanie, jednostka nawiązała kontakt pisemny deklarując swoją pomoc. 

W związku z przemocą w rodzinie podjęto 7 interwencji w miejscu zamieszkania ofiar 

przemocy- sprawy te prowadził pracownik socjalny i psycholog. 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży stara się zapewnić osobom 

dotkniętym przemocą miejsca w ośrodkach wsparcia ( poszukuje miejsc, pomaga w 

dowiezieniu ofiary i jej rodziny ). Na skutek interwencji podjętych przez jednostkę w ośrodku 

przebywały: 

- matka z 3 dzieci, 

- matka z 1 dzieckiem, 

- 1 kobieta. 

 

5. Wsparcie dla rodzin naturalnych, których dzieci przebywają w 

rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

dla rodzin zastępczych. 

 

 Jest to specyficzna metoda zawodowego pomagania ludziom przeżywającym 

problemy, czyli sytuacje trudne, których nie potrafią pokonać samodzielnie. Zasadniczym 

celem poradnictwa specjalistycznego jest dostarczenie pomocy człowiekowi potrzebującemu 

porady w rozwiązaniu jego problemu i nauczenie go samodzielnego radzenia sobie w 

przyszłości z podobnymi problemami. Cel ten osiąga się poprzez doprowadzenie osoby 

potrzebującej pomocy do aktywnego udziału w definiowaniu, poszukiwaniu rozwiązań i 

rozwiązywaniu własnego problemu. Podstawową metodą stosowaną przy realizacji zadania 

jest  metoda indywidualnych przypadków. 

 

Liczba pomocy udzielonych 

rodzinom naturalnym 

Liczba pomocy udzielonych 

rodzinom zastępczym  

Liczba osób objętych 

grupą wsparcia 

Socjalne- 142 Socjalne- 120 21 

Psychologiczne- 3 Psychologiczne- 9 
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Adopcja 

Centrum w roku 2011 miało podpisane porozumienie z Ośrodkiem- Adopcyjno-

Opiekuńczym w Poznaniu, które realizowało zadania w zakresie wydawania opinii o 

kandydatach na rodziny zaprzyjaźnione, zastępcze oraz udziału przedstawiciela ośrodka w 

ocenach sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( Domu Dziecka w 

Szamocinie i WPOW „ RODZINA” w Studzieńcu). 

 

G r u p y   W s p a r c i a  

1. Dla rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w placówkach 

W roku 2011 odbyło się 9 spotkań. Z grupy wsparcia skorzystało 8 osób ( 8 rodzin). 

2. Dla rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 spotkań. Z grupy wsparcia skorzystało 13 osób  

( 12 rodzin). 

Głównymi celami spotkań grup było: 

- wymiana informacji na temat sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

- minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach i poprawa samopoczucia, 

- budowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców, 

- stworzenie właściwych warunków do powstania trwałego podłoża do odzyskania władzy 

rodzicielskiej, 

- wzmocnienie poczucia wartości i sprawczości rodziców oraz pomoc w byciu 

odpowiedzialnym rodzicem, 

- doskonalenie współpracy z rodzinami zastępczymi oraz placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

Ponadto podczas prac w grupach psycholog stosował elementy psychoedukacyjne. 
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6. Wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne. 

W 2011 r. Kierownik PCPR w Chodzieży nie wnosił spraw na rzecz dzieci  

o roszczenia alimentacyjne. Było to możliwe dzięki właściwej pracy specjalistów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, Domu Dziecka w Szamocinie, 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Studzieńcu, którzy 

tak potrafili pokierować sytuacjami problemowymi, że z powództwami występowali sami 

poszkodowani lub ich  prawni opiekunowie. 

 

7. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu 

powiatu  oraz  doradztwo metodyczne. 

Zadanie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży realizowało przez: 

A. organizowanie szkoleń, warsztatów, narad, spotkań dla kadry pomocy społecznej i 

innych instytucji z terenu powiatu oraz osób z organizacji pozarządowych: 

 

a) Dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu chodzieskiego zorganizowano 4 

spotkania w celu omówienia sposobu przyznawania środków PFRON na sport, 

kulturę, turystykę i rekreację osób niepełnosprawnych, omówienia innych wniosków 

składanych przez organizacje do różnych instytucji oraz w związku z powołaniem 

nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

Z inicjatywy Rady w siedzibie PCPR zorganizowano spotkanie dla organizacji 

pozarządowych. 

b) Odbyło się spotkanie z przedstawicielami ośrodka pomocy społecznej.  

Na spotkaniu omówiono sytuacje rodzin, które są wspólnymi  podopieczny Centrum i 

Ośrodka oraz wyznaczono dalsze działania w kierunku poprawy funkcjonowania tych 

rodzin. 

c) Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ Stosowanie procedury- 

Niebieskiej Karty” dla przedstawicieli szkół, placówek oraz pracowników jednostki. 

d) Dla przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników 

Centrum przeprowadzono szkolenie oraz doradztwo metodyczne z zakresu ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- 21 września 2011r. 
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e) Przeprowadzono szkolenie specjalistyczne dla rodzin zastępczych oraz pracowników 

służb działających na rzecz dziecka i rodziny w związku z wejściem w życie ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- 12 września 2011r. 

f) Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w siedzibie 

jednostki zorganizowano spotkanie w sprawie rozwoju przedsiębiorczości w sektorze 

Ekonomii Społecznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Centrum, 

organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia „Bioderko”, PZERiI oraz 

Stowarzyszenia „ Różowa wstążeczka”. 

 

Ponadto pracownicy Centrum w roku sprawozdawczym udzielali zgodnie ze swoimi 

kompetencjami i wiedzą indywidualnych porad pracownikom pomocy społecznej z terenu i 

spoza  powiatu chodzieskiego ( np. PCPR Wągrowiec, Oborniki, Wałcz). Pomocy takiej 

udzielano pracownikom placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Szamocin, Studzieniec), 

domu pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, organizacjom pozarządowym i 

innym instytucjom działającym na rzecz pomocy społecznej (np. WTZ).  

 

B. doskonalenie zawodowe i dokształcanie kadry PCPR: 

a) dokształcanie w formach zaocznych:  

- studia podyplomowe: studium terapii rodzin- 1 osoba w trakcie 

- studia licencjackie-1 

- studia magisterskie- 1 

b) ukończone ważniejsze specjalizacje, kursy, szkolenia itp.: 

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie- 2 osoby 

2. Kurs- Pracownik Socjalny wobec zjawiska przemocy w rodzinie- 1 osoba 

3. Zamówienia publiczne – 2 osoby 

4.Przetargi publiczne – 2 osoby 

5. Zamówienia poniżej 14.000 Euro – 1 osoba 

6.Szkolenie dla sekretarzy zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 1 osoba 

7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – 3 osoby 

8. Kodeks Postępowania Administracyjnego – 2 osoby 

9.Czynności kancelaryjne w urzędach i starostwach w świetle nowych przepisów 

kancelaryjno – archiwalnych – 3 osoby. 
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C. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przeszkoliło w 2011 r. łącznie 

12 praktykantów i studentów: 

4 osoby - praca socjalna, 

3 osoby - technik informatyk,  

5 osób – administracja. 

D. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży udzieliło pomocy metodycznej 2 

studentom w zebraniu materiałów do prac licencjackich i magisterskich. 

 

8. Kontrola działalności i poziomu usług w placówkach opiekuńczo  - 

wychowawczych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży nadzorowało poziom usług 

świadczonych przez Dom Dziecka w Szamocinie oraz Wielofunkcyjną Placówkę 

Opiekuńczo- Wychowawczą „ RODZINA” w Studzieńcu poprzez monitorowanie 

działalności (np.: struktury zatrudnienia, warunków mieszkaniowych,  rodzajów i jakości 

świadczonych usług). 

A. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przeprowadziło  

w 2011 r. 2  następujące  kontrole w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 

1. Domu Dziecka w Szamocinie: 

kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 28 kwietnia 2011r.,  

Zakres kontroli:  

-    sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji stałego zespołu do spraw 

okresowej oceny sytuacji dziecka ( opinia stałego zespołu dotycząca dalszego pobytu 

dziecka w placówce, protokół z okresowej oceny), 

-   sprawdzenie procesu przebiegu usamodzielnień wychowanków. 

 2. Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „ RODZINA”  

w Studzieńcu: 

 kontrola problemowa została przeprowadzona w dniach 24 maja 2011r., 
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Zakres kontroli: 

 -    sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji stałego zespołu do spraw 

okresowej oceny sytuacji dziecka ( opinia stałego zespołu dotycząca dalszego pobytu 

dziecka w placówce, protokół z okresowej oceny), 

-   sprawdzenie procesu przebiegu usamodzielnień wychowanków. 

 

Protokoły z kontroli dostępne są w siedzibie jednostki oraz w kontrolowanych placówkach. 

 

B. Informacja o typie placówek i ewidencji wychowanków. 

1. Dom Dziecka w Szamocinie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu 

socjalizacyjnego i dysponuje 30 miejscami całodobowymi.  

W 2011  r. 5 wychowanków opuściło Dom Dziecka, w tym: 

- 4 usamodzielniło się, 

- 1 dziecko zostało adoptowane. 

 

Stan wychowanków Domu Dziecka w Szamocinie  

 w ciągu roku w dniu 31.12.2011 r. 

liczba miejsc 30 30 

liczba wychowanków rzeczywista 36 30 

liczba wychowanków z terenu powiatu 

chodzieskiego 

14 12 

liczba wychowanków spoza powiatu  22 18 

 

Liczba wychowanków w Domu Dziecka z poszczególnych gmin powiatu chodzieskiego – 

31.12.2011 r. 

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

w ciągu roku 4 1 5 0 4 

w dniu 31.12.2011 r 4 0 5 0 3 
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2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „RODZINA” w Studzieńcu  jest 

placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 25 wychowanków i 

interwencyjnego dla  5 wychowanków z pobytem całodobowym.  

W 2011  r. 23 wychowanków opuściło Placówkę, w tym: 

-  9 usamodzielniło się, 

-  5 powróciło do rodziny biologicznej, 

-      3 umieszczono w rodzinach zastępczych, 

-      3 dzieci została adoptowana, 

-      3 dzieci przeniesiona została do Domu Dziecka w Szamocinie 

 

Stan wychowanków placówki „RODZINA” w Studzieńcu  

 w ciągu roku w dniu 31.12.2011 r. 

liczba miejsc 30 25 

liczba wychowanków- rzeczywista 48 25 

liczba wychowanków z terenu powiatu 31 12 

liczba wychowanków spoza powiatu  17 13 

 

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 13 3 3 3 

w dniu 31.12.2011 r 4 5 0 0 3 

 

9. Kierowanie do placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży jest kierowanie do 

placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu oraz uzyskiwanie skierowań do 

placówek działających na terenie innych powiatów: 

W roku 2011 przyjęto 88 wniosków o umieszczenie w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych dzieci na terenie powiatu chodzieskiego, z tego: 

- wydano 3 skierowania do Domu Dziecka w Szamocinie; 
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- wydano 8 skierowań do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA”  

w Studzieńcu; 

- odmówiono przyjęcia do placówek powiatu chodzieskiego 77 dzieciom  

z powodu: najczęściej braku miejsca lub niemożności zapewnienia właściwej, 

specjalistycznej opieki do występujących u kierowanych dzieci zaburzeń 

rozwojowych. 

Dzieci pochodzące z powiatu chodzieskiego przebywają również poza placówkami naszego 

powiatu: 

- 2 dzieci ( rodzeństwo) przebywa w Rodzinnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Skokach ( p. wągrowiecki), 

- 1 dziecko przebywa w Domu Opiekuńczo-Wychowawczym dla Dziewcząt w Poznaniu  

( przeniesiona z Ośrodka Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wielkopolskim). 

 

 

10. Ustalanie odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt dziecka w 

placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przeprowadziło wywiady 

środowiskowe i na tej podstawie podtrzymało wcześniej wystawione decyzje rodzicom 

biologicznym dotyczące zwolnienia ich z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Z tytułu prowadzonych egzekucji w roku 2011 od jednego rodzica została 

wyegzekwowana całość dochodzonej należności. 

Natomiast cały czas trwają sprawy przekazane do urzędów skarbowych w latach 

poprzednich dotyczące wyegzekwowania stosownych należności ( 1 rodzina ). Urząd 

Skarbowy od tego rodzica regularnie ściąga należność. 

Ponadto wszyscy rodzice biologiczni są zwolnieni z odpłatności za pobyt dzieci w 

placówce na czas nieokreślony. Co pół roku sprawdzana jest sytuacja materialna i zdrowotna 

tych rodziców. 
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11. Współpraca z sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i 

wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki 

rodzicielskiej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży na bieżąco współpracuje z Sądem 

Rejonowym – Wydział Rodzinny  w Chodzieży oraz Sądem Rejonowym w Wągrowcu. 

Współpraca ta polega przede wszystkim na wymianie informacji o podopiecznych  

i ustalaniu kolejnych działań w stosunku do nich.  Dodatkowo przedstawiciele sądu ( sędzia 

rodzinny, kuratorzy rodzinni) brali udział w okresowych posiedzeniach  zespołów 

oceniających zasadność pobytu wychowanków w placówkach i  ustalających dalsze kierunki 

pracy z podopiecznymi. 

Również na potrzeby sądów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 

opracowuje sprawozdania z funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie powiatu 

chodzieskiego oraz na prośbę przygotowuje stosowne informacje i opinie. 

 W roku 2011 wydano: 

Liczba opinii Liczba sprawozdań Liczba informacji 

9 59 3 

 

12. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre 

rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z opracowanymi 

indywidualnymi planami usamodzielnienia. 

W 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przyjęło  

i zweryfikowało  9 wniosków wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze i sporządziło 9 aneksów do indywidualnego planu usamodzielnienia. 

Usamodzielnianym 6 wychowankom, którzy rozpoczęli w latach  poprzednich 

realizację programów usamodzielnienia, udzielano pomocy w postaci poradnictwa i pracy 

socjalnej. W 5 przypadkach dokonano oceny końcowej programu usamodzielnienia. 

W wyniku postępowania administracyjnego wydano – zgodnie  

z indywidualnymi planami usamodzielnienia –  13 decyzji administracyjnych przyznających 
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pomoc na usamodzielnienie się ( w tym na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie, 

pomoc rzeczową na zagospodarowanie). 

Wydano: 

-  5 decyzji o przyznaniu pomocy usamodzielnienie w wysokości  31.293,00zł., 

 - 4 decyzje o przyznaniu pomocy rzeczowej na zagospodarowanie w wysokości 16.323,00zł 

- 4 decyzje na kontynuacje nauki oraz w 2 przypadkach naukę kontynuowano, z tego 

wypłacono 53 świadczenia na łączną kwotę 25.141,78zł. 

Łącznie w roku 2011 wypłacono 61 świadczeń na kwotę 72.757,78złzł.  

 

13. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny 

zastępcze zgodnie z opracowanymi indywidualnymi planami 

usamodzielnienia. 

W 2011 r. Centrum przyjęło i zweryfikowało 15 wniosków pełnoletnich 

wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, z czego 7 dotyczyło kontynuowania nauki, 

6 pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, a 2 pomocy rzeczowej. Opracowano 2 plany 

usamodzielnienia i przystąpiono do ich realizacji. 

Realizowano również  22 usamodzielnienia rozpoczęte w latach poprzednich.  

Uaktualniono i zmieniono 12 planów usamodzielnienia. 

W wyniku postępowania administracyjnego wydano – zgodnie  

z indywidualnymi planami usamodzielnienia -  30 decyzji administracyjnych przyznających 

pomoc na usamodzielnienie się, w tym: 

- uchylenie pomocy na kontynuowanie nauki- 12, 

- odmowa przyznania pomocy na kontynuowanie nauki- 2 

- pomoc na kontynuowanie nauki- 7, 

- pomoc na usamodzielnienie- 6, 

- zmiana dotycząca zwrotu świadczenia nienależnie pobranego- 1, 

- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie- 2. 
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W 2011r. wypłacono następującą pomoc dla usamodzielnianych wychowanków 

rodzin zastępczych: 

- pomoc finansową na kontynuowanie nauki dla 22 usamodzielniających się wychowanków 

rodzin zastępczych i w oparciu o decyzje udzielono 162 świadczenia na łączną kwotę  

79.642,56zł, 

- pomoc finansową na usamodzielnienie dla 6 wychowanków- na kwotę  27.024,62 zł., 

- pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 2 wychowanków- na kwotę 9.441zł 

Łącznie udzielono 170 świadczeń usamodzielnianym wychowankom na kwotę 116.108,18 zł. 

Usamodzielnianym wychowankom udzielono też pomocy w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych, pracy oraz pomocy w postaci poradnictwa i pracy socjalnej. 

14. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży sprawuje nadzór nad rodzinami 

zastępczymi, funkcjonującymi na terenie powiatu chodzieskiego: 

a. liczba rodzin – w ciągu całego roku – 56,  opiekę znalazły w nich 75 dzieci,  

w tym 16 niepełnosprawnych, 

b. w 2011 r. do rodzin zastępczych trafiło 14 dzieci,  

c. rodziny zastępcze opuściło 11 wychowanków. 

Rodziny zastępcze wg stanu na 31 grudnia 2011 r. 

Lp. Gmina Liczba rodzin 

zastępczych 

Liczba dzieci 

w rodzinach 

zastępczych 

W tym dzieci spoza 

terenu powiatu 

1 M. Chodzież 20 23 2 

2 G. Chodzież 2 2 0 

3 M.G.Szamocin 8 12 4 

4 M.G.Margonin 6 9 5 

5 G. Budzyń 14 18 4 

 Łącznie: 50 64 15 

  Z tego: rodziny spokrewnione –  40 , liczba dzieci w rodzinach 46, 

  rodziny niespokrewnione –  10, liczba dzieci w rodzinach 18. 

W 9 rodzinach zastępczych funkcjonujących poza powiatem chodzieskim przebywało na 

koniec 2011 r. 14 dzieci z terenu powiatu chodzieskiego. 
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15. Ustalanie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 
 
 

Liczba decyzji administracyjnych zwalniających rodziców biologicznych  

z odpłatności za  pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w okresie sprawozdawczym wyniosła 

19. Decyzji naliczających odpłatność wydano 7, natomiast decyzji uchylających odpłatność 

wydano 3. 

Decyzje administracyjne zwalniające rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dzieci  

w rodzinach wydawane są na czas nieokreślony, a jedynie sprawdzana jest co roku sytuacja 

materialna i zdrowotna rodziców.  

 Liczba przeprowadzonych wywiadów z rodzicami biologicznymi- 31. 

W toku prowadzonych spraw pracownicy socjalni mimo kilkakrotnych prób skontaktowania 

się z rodzicami w 18 przypadkach nie zastali rodziców w miejscu zamieszkania.  

 Jednostka uzyskała informacje i wywiady w 33 przypadkach z innych powiatowych 

centrów pomocy rodzinie o sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na 

rzecz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach. 

 

16. Nadzorowanie opieki w rodzinach zastępczych. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przeprowadziło  

120  wizytacji rodzin zastępczych celem zbadania prawidłowości ich funkcjonowania.  

 

 

Stan na 31.12.2011 r. 

Ogółem 

liczba rodzin 

w tym niespokre- 

wnionych  

 w tym r. zawodowe-  

pogotowie rodzinne  

Rodziny zastępcze 50 9 1 

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych 64 15 3 

w tym liczba dzieci spoza powiatu 12 4 - 

Liczba wychowanków 

usamodzielnianych 12 4 - 

w tym  usamodzielnieni w danym roku 3 1 - 

Liczba rodzin zastępczych korzystających 

z poradnictwa rodzinnego w PCPR 50 9 1 
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17. Współpraca z rodzinami naturalnymi dzieci umieszczonych w 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych. 

 

Realizując to zadanie, pracownicy przeprowadzili 65 wywiadów środowiskowych  

w rodzinach naturalnych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  

i w rodzinach zastępczych. 

 Rodziny te korzystały też z poradnictwa specjalistycznego, z pomocy psychologicznej, 

prawnej oraz socjalnej. 

Istotną rolę w wspieraniu rodzin naturalnych odgrywa współpraca PCPR-u z 

ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi dla miejsca zamieszkania rodzin naturalnych. 

 
 

18. Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze. 
 
 W roku sprawozdawczym przeszkolono 4 nowe rodziny zastępcze spokrewnione 

ustanowione przez sąd rodzinny. Program szkoleń został dostosowany do indywidualnych 

potrzeb danej rodziny. 

 

Promocja Rodzicielstwa Zastępczego 

 W celu promocji rodzicielstwa zastępczego, 30 maja jednostka zorganizowała na terenie 

Chodzieskiego Domu Kultury „ Akademię rodzicielstwa zastępczego”.  

Dzień 30 maja ustanowiono  Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. W uroczystości wzięły 

udział  rodziny zastępcze z dziećmi pochodzące z terenu Powiatu Chodzieskiego oraz dzieci 

przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z Szamocina i Studzieńca wraz z 

opiekunami. Ponadto na uroczystość zostały zaproszone wszystkie rodziny zainteresowane 

adopcją, rodzicielstwem zastępczym, rodziną zaprzyjaźnioną poprzez informacje w prasie 

lokalnej, dystrybucje plakatów i ulotek. 

Uroczystość podzielona została na dwie części.  

I. W pierwszej części osoby dorosłe oraz dzieci starsze zaproszone zostały do Sali Kinowej 

CHDK, gdzie odbyła się uroczysta Akademia, natomiast najmłodsze dzieci zostały 

zaproszone na pokaz bajek w Sali Klubowej. 

Podczas Akademii wystąpili: 

- wokaliści z CHDK, 
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- uczniowie Zespołu Szkół Licealno- Gimnazjalnych w Ratajach im. J. Wybickiego, 

- przedstawiono prezentację rodzicielstwa zastępczego- PCPR. 

 

 II. W drugiej części w parku CHDK odbył się Festyn integracyjny, podczas którego  

w ciekawy sposób spędzono czas z dziećmi oraz osoby zainteresowane zaznajamiały się  

z tematyką rodzicielstwa zastępczego i innymi formami opieki nad dzieckiem.    

Festyn obfitował w liczne atrakcje dla dzieci np. dmuchane place zabaw, zjeżdżalnie, 

popcorn, watę cukrową. Wolny czas umilali także klauni i animatorzy, którzy wprowadzili 

dzieci i młodzież w podróż z piratami. 

 Akademia ta oprócz idei  integracyjnych i popularyzacyjnych miała na celu uczczenie 

osób, które zaangażowały całe swoje życie dla dobra dzieci, a także aby świętować Dzień 

Dziecka i Dzień Matki. 

 Wszyscy uczestnicy mogli wysłać do nieba swoje  marzenia i marzenia 

uczestniczących dzieci. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zaprosiła wszystkich, 

którzy  świętowali  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego do udziału w tej akcji. 

W południe wysłano do nieba balony z doczepionymi marzeniami.  

Informacja o udziale w akcji „ balonowej” została przesłana do Koalicji, gdzie Chodzież 

zaznaczono na mapie Polski, jako miejsce, gdzie wspiera się rodziny zastępcze i obchodzi 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. 
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Łącznie w Akademii wzięło udział ok. 260 osób. 
 

 
 

19. Zawieranie umów cywilno – prawnych z rodzinami zastępczymi w 

sprawie powierzenia dziecka. 

 
Decyzję tą podejmuje się w przypadku trudnej sytuacji losowej dziecka, 

wymagającej natychmiastowego zapewnienia opieki. Z uwagi na posiadanie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej o charakterze interwencyjnym i rodziny zastępczej  

o charakterze pogotowia rodzinnego nie było konieczne zawieranie wyżej wymienionych 

umów.    
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20. Udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży wydało, po postępowaniu 

administracyjnym,  37 decyzji administracyjnych, określających wielkość pomocy pieniężnej  

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinach zastępczych dzieci 

oraz 9 decyzji uchylających przyznanie pomocy pieniężnej. 

Udzielono 769 świadczeń finansowych - comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Świadczenia 

wypłacono na kwotę 605.319,63 zł. 

 

Obowiązujące w roku 2011 stawki przyznawanej pomocy rodzinom zastępczym na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, wychowankom rodzin zastępczych i 

placówek opiekuńczo-wychowawczych:  

Kwota bazowa 1.647zł 

Miesięczna pomoc- rodziny zastępcze 

- rodzina zastępcza, 40% podstawy- 658,80zł- dziecko powyżej 7 lat 

- rodzina zastępcza, 60% podstawy- 988,20zł- dziecko poniżej 7 lat 

Dodatki miesięczne 

- z tytułu niepełnosprawności: 329,40zł 

- z tytułu rodziny niespokrewnionej: 164,70zł 

Dodatki jednorazowe 

- z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny: do kwoty 2.470,50zł 

- pomoc losowa: do kwoty 823,50zł 

Miesięczna pomoc- usamodzielnienia 

- na kontynuowanie nauki: 30% podstawy- 494,10zł 

Jednorazowa pomoc 

- pieniężna na usamodzielnienie: od 1.647zł do 6.588zł 

- na zagospodarowanie w formie rzeczowej: do 4.941zł 
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21. Tworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych pełniących 

funkcję pogotowia rodzinnego. 

 

Od 01.12.2004r. działa na terenie powiatu chodzieskiego rodzina zastępcza 

pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Umieszcza się w niej nie więcej niż 3 dzieci na 

pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 

miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być 

przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące. 

 Rodzina ta pozostaje w gotowości do przyjęcia dziecka 24 godziny na dobę. 

W 2011 r. umieszczono w pogotowiu rodzinnym 4 małych dzieci, a łącznie 

przebywało 5  małych dzieci  - pobyt do czasu uregulowania sytuacji prawnej dziecka.  

W ciągu roku 1 dziecko umieszczono w placówce, a 1 dziecko trafiło do rodziny 

adopcyjnej. 

W dniu 31.12.2011 r. w pogotowiu rodzinnym przebywało  3 dzieci. 

 
 

22. Współpraca z ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym. 

 
Na podstawie Uchwały Nr XXVII/184/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 

30.12.2008r. w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego w zakresie opieki 

pomocy społecznej oraz Uchwały Nr L/679/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 

2009r. przyjęto do realizacji zadania powiatu chodzieskiego z zakresu: 

- udziału przedstawiciela ośrodka adopcyjno- opiekuńczego w Poznaniu w ocenie 

sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: Domu Dziecka w Szamocinie  

i Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej„ RODZINA „ w Studzieńcu, 

- wydawania opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą, 

- wydawania opinii o rodzinach zaprzyjaźnionych. 

Wyżej wymienione usługi wykonywał Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w Poznaniu. W roku 

2011 odbyły się 3 oceny sytuacji dziecka w  naszych placówkach. 
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23. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, 

barier w komunikowaniu się i technicznych. 

 

 W związku z realizacją tych zadań przeprowadzono 47  wizytacji w miejscach 

zamieszkania osób niepełnosprawnych. W roku 2011 realizację  zadań przedstawia poniższa 

tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  Kwota  

1.  Złożone wnioski 47 298.368 

2.  Zawarte umowy 34 154.868 

3.  Wypłacone dofinansowania 33 153.887 

4.  z tego na bariery architektoniczne (z 

wiersza 3) 

10 83.093 

5.  z tego na bariery w komunikowaniu się 

(z wiersza 3) 

17 39.179 

6.  z tego na bariery techniczne  

(z wiersza 3)  

6 31.615 

7.  w tym dla dzieci niepełnosprawnych (z 

wiersza 3) 

5 18.126 

 

W ramach barier w komunikowaniu się zakupiono 14 zestawów komputerowych z 

łączem internetowym. 

W ramach barier technicznych dofinansowano zakup: pralki dla osoby niewidomej, 

pieca gazowego  w miejsce pieców kaflowych dla osoby mającej trudności w poruszaniu się  

( Parkinson), gazowych maszynek do gotowania dla osób niedowidzących, podnośnika 

wannowego dla osoby na wózku inwalidzkim, pochwytów, baterii do umywalki i pod 

prysznic, siedziska dla osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz centralnego 

ogrzewania w miejsce pieców kaflowych dla osoby po udarze i zawale sparaliżowanego 

poruszającego się o kuli. 

W ramach barier architektonicznych przystosowano dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych: 10 łazienek( wymiana wanny na prysznic, płytek antypoślizgowych na 

podłogę, urządzeń sanitarnych, pochwytów, wc, umywalek, siedzisk). 
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24. Dofinansowanie do kosztów uczestnictwa  w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w roku 2011 udzieliło informacji  

o turnusach rehabilitacyjnych ok. 280 osobom niepełnosprawnym.  Dofinansowało 34 osoby 

niepełnosprawne z 22 opiekunami na łączną kwotę 44.707zł. 

Poniższa tabela przedstawia przyznane dofinansowania: 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  Kwota 

1.  Liczba osób ubiegających się  

o dofinansowanie z opiekunami 

311 Ok. 260.000 

2.  w tym liczba opiekunów  61 Ok. 37.759 

3.  przyznane dofinansowania 65 51.823 

4.  wypłacone dofinansowania 56 44.707 

5. w tym dorośli niepełnosprawni  

(z wiersza 4) 

9 7.876 

6. w tym dzieci niepełnosprawne  

(z wiersza 4) 

25 23.208 

7.  w tym opiekunowie dorosłych 

niepełnosprawnych (z wiersza 4) 

2 1.238 

8.  w tym opiekunowie dzieci 

niepełnosprawnych (z wiersza 4) 

20 12.385 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 33

 
25. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych. 

 
 

PCPR w Chodzieży udzieliło w 2011 r. 390 (w tym za 2010 r. - 148) dofinansowań do  

zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze w łącznej kwocie  239.968,46zł (za 2010 r. – 90.332,62zł).  

  

Lp. Wyszczególnienie Liczba  Kwota 

1.  Złożone wnioski 422 337.098 

2.  Wypłacone dofinansowania 390 235.968,46 

3.  w tym dla dzieci (z wiersza 2) 65 24.364 

 

 W ramach tego zadania dofinansowano zakup przez osoby niepełnosprawne: obuwia 

ortopedycznego, protez kończyn, protez piersi, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, 

wkładek usznych, pionizatorów, balkoników, cewników, pieluchomajtek, podpórek 

ortopedycznych, szkieł korekcyjnych, gorsetów ortopedycznych, pończoch, materacy 

przeciwodleżynowych, łóżek rehabilitacyjnych itp. oraz sprzętu komputerowego wraz  

z programami specjalistycznymi. 

 
26. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

 
Z braku środków finansowych PFRON zadanie w 2011 r.  nie było realizowane. 

 
27. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie pomocy społecznej. 

 
 

W ramach tego zadania: 

1. Zorganizowano 2 spotkania z organizacjami działającymi na rzez osób 

niepełnosprawnych ( w sprawie sportu, kultury, turystyki i rekreacji oraz bieżących potrzeb). 
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2. Zorganizowano 5 spotkań z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w sprawach: 

- podziału  środków PFRON,  

- sprawozdania z działalności Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2005-2010- sprawozdanie podsumowujące oraz sprawozdanie za 

rok 2010,  

- przesunięć środków PFRON oraz bieżących spraw realizowanych przez PCPR  

na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- przekazania informacji oraz dokumentów nowej powołanej Powiatowej Społecznej 

Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

- omówienia bieżących potrzeb Rady, przedstawienia nowego składu pozostałym 

organizacjom oraz  konsultacji planu działań na najbliższe lata. Spotkanie odbyło się  

w siedzibie jednostki z inicjatywy Rady. 

3. Przekazywano informację instytucjom i organizacjom pozarządowym na temat 

ogłoszonych konkursów  na rzecz osób niepełnosprawnych  przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej oraz o możliwości składania wniosków kandydatów do Wojewódzkiej 

Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

4. Przedstawiciele Centrum brali udział  w zorganizowanym przez Stowarzyszenie 

„Bioderko”  festynie „Zdrowa Sobota”. 

5. Informowano i wydawano wnioski dla osób niepełnosprawnych na Program Student 

II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych i Pegaz 2010 – wózki inwalidzkie. 

 6. 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 178, z tego 104 dzieci pochodziło z terenów wiejskich. 

Z wypoczynku letniego skorzystało 31 dzieci w terminie od 4 sierpnia do 17 sierpnia 2011r. 

Organizatorem koloni był Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury 

Fizycznej  w Szczecinie. Dzieci wypoczywały w Ośrodku Wczasowo Kolonijnym Balic 

Tourist  w Dąbkach.  

 

 



 35

 

 

 Jednostka współpracuje z następującymi organizacjami: 
 

1. Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone 

Nadzieje” w Chodzieży, 

2. Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chodzieży- koło 

Margonin, Szamocin, 

3. Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Budzyniu, 

4. Polskim Związkiem Niewidomych w Chodzieży, 

5. Stowarzyszeniem Wsparcie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Potrzebujących 

Pomocy, ich Rodzin i Opiekunów z Margonina, 

6. Stowarzyszeniem Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka” w Chodzieży, 

7. Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” z Chodzieży, 

8. Obywatelską Fundacją na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących 

Pomocy w Chodzieży, 

9. Polskim Stowarzyszeniem „ Widoki”, 

10. Uniwersytetem  III Wieku w Chodzieży i Margoninie, 

11. Stowarzyszeniem Na Górze, 

12. Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków w Chodzież i Budzyniu, 

13. Stowarzyszeniem „ Otwarte Serca” w  Margoninie, 

14. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci „Ostoja” Jaktorowo, 

15. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Budzyniu. 

 
 

28. Działalność warsztatu terapii zajęciowej i finansowanie. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, obsługiwało finansowanie ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Chodzieży, w których uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych.  

W warsztatach działa 6 pracowni:  

- gospodarstwa domowego, 

- rękodzielnictwa, 

- ogrodniczo-plastyczna, 

- stolarska, 

- ceramiczna, 

- komputerowa. 
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Warsztat terapii zajęciowej realizował następujące formy rehabilitacji: 

- terapię zajęciową, 

- zajęcia uzupełniające np. trening czystości, ćwiczenia w zakresie samoobsługi itp. 

- zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w ramach których organizowano 

miedzy innymi praktyki w zakładach pracy, 

- treningi ekonomiczne, 

- rehabilitację ruchową. 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówka o zasięgu ponadgminnym. W 2011 r. PCPR 

przekazało ze środków PFRON 517.860,00 zł na finansowanie działalności WTZ. 

Dodatkowo Powiat Chodzieski przekazał obowiązkowo 10% ogółu budżetu na ten cel tj. 

57.540,00zł.  

 

 
29. Nadzorowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. 

 
W 2011 r. przeprowadzono w WTZ w Chodzieży 1 kontrolę: 

Kontrolę problemową przeprowadzono w dniu 30 sierpnia 2011r. 

Zakres kontroli obejmował:      

Trening ekonomiczny- dokumentacja za 2010 rok, dla 5 losowo wybranych 

uczestników  warsztatów. 

Protokół z kontroli dostępny jest w siedzibie jednostki oraz w WTZ. 

 

Na dzień 31.12.2011r. w zajęciach Warsztatów uczestniczyło 35 osób 

niepełnosprawnych (20 mężczyzn i 15 kobiet) ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 

27 osób, a umiarkowanym 8 osób.  

Uczestnicy WTZ wg miejsca zamieszkania (stan na 31.12.2011 r.): 

 

Miasto 

Chodzież 

Gmina 

Chodzież 

M i G Margonin M i G 

Szamocin 

Gmina Budzyń 

13 8 6 3 5 

 
Z WTZ zrezygnowała w ubiegłym roku jedna osoba z przyczyn zdrowotnych. Nowego 

uczestnika przyjęto w dniu 05.04.2011r. 
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30. Działalność Powiatowego Zespołu ds. 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 2011 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   

w Chodzieży  przyjął 1.581 wniosków osób niepełnosprawnych i wydał  1.503 orzeczenia  

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

16 rokiem życia.  

S k ł a d   Z e s p o ł u 

Lp. Członkowie zespołu orzekającego Liczba 

1. Przewodniczący 1 

2. Sekretarz 1 

3. Lekarze 6 

4. Psycholodzy 2 

5. Pedagodzy 1 

6. Doradcy Zawodowi 2 

7. Pracownicy socjalni 3 

 Razem członkowie 16 

8. Obsługa administracyjna 2 

 Ogółem zatrudnieni w zespole orzekającym 18 

 

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

 

Stopnie niepełnosprawności Orzeczenia  

o niezaliczeniu 

 

odmowa 

ustalenia 

stopnia niepeł. 

 

Znaczny umiarkowany lekki Razem 

289 495 272 3 38 1097 

Wydane orzeczenia na podstawie art.5a ustawy 

0 0 0 0 0 0 
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II. 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 

109 128 531 288 532 524 

 

III. 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 

124 287 345 245 55 122 934 

 

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

 

Lp. Cel złożenia wniosku 
Liczba 

wniosków 

1 
Szkolenie 

1 

2 Odpowiednie zatrudnienie 322 

3 
Uczestnictwo w  warsztatach terapii zajęciowej 

2 

4 
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

44 

5 Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w 

samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych) 

146 

6 Uzyskanie zasiłku stałego 0 

7 Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego 480 

8 Uzyskanie karty parkingowej 74 

9 Inne ulgi i uprawnienia 55 

Razem 1124 
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V. Liczba orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia – 447 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 426 

2. Orzeczenia o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 

19 

3. Orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 2 

 

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

 
 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego 435 

2. Uzyskanie zasiłku stałego 22 

3. Inne 0 

 Razem 457 

 

VII. Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej 

 

Ogółem 
Dla osób po 16 roku 

życia 

Dla osób przed 16 

rokiem życia  

297 236 61 
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31. Pozostała działalność nie ujęta w ustawie o pomocy społecznej oraz 

ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

 
 
Projekt systemowy „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej 

w powiecie chodzieskim” – w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

Projekt współfinansowany w ramach wkładu własnego ze środków PFRON w kwocie  

8 921,38 zł na realizację zadania turnus rehabilitacyjny oraz ze środków JST w  kwocie 

22 444 zł na świadczenia społeczne, zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup energii w 

związku z utrzymaniem pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 59,51 m2, usługi 

kanalizacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne. 

Planowana wartość projektu wynosiła 302 670,74 zł, wykonano   302.155,64 z czego: 

- dofinansowanie ze środków europejskich – plan 257 270,14 zł, wykonano 257 173,48 zł, 

- dotacja celowa z budżetu krajowego – plan 13 620,18 zł, wykonano 13 616,78 zł, 

- wkład własny ze środków PFRON – plan 8 921,38 zł, wykonano 8 921,38 zł. 

- wkład własny ze środków JST – plan 22 859,04 zł, wykonano 22 444 zł. 

Projekt obejmował zadania związane z realizacją projektu systemowego współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była aktywizacja 

społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym znajdujących się w 

wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej.  

 

W ramach projektu wsparciem objętych zostało 34 osoby niepełnosprawne i 7 wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu powiatu chodzieskiego. 

 

Działania w projekcie 

 

1) Dla osób niepełnosprawnych, które zostały objęte opieką pracownika socjalnego oraz 

doradcy do spraw osób niepełnosprawnych przeprowadzono następujące zadania: 
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A. Poradnictwo indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym w celu zwiększenia 

umiejętności poruszania się na rynku pracy.  

B. Poradnictwo  indywidualne i grupowe z radcą prawnym w celu podniesienia świadomości 

w zakresie prawa pracy i uprawnień na rynku pracy. Ponadto uczestnicy zapoznali się z 

aktualnymi ulgami i uprawnieniami dla osób niepełnosprawnych. 

C. Turnus rehabilitacyjny  zorganizowany nad morzem w celu poprawy stanu zdrowia. 

 

2) Dla wychowanków placówek i rodzin zastępczych przeprowadzono następujące działania: 

 

A. Warsztaty psychoedukacyjne „Wygram dla siebie”, których celem było kształtowanie 

kompetencji społecznych służących rozwojowi i sprawnemu funkcjonowaniu wychowanków 

w społeczeństwie, korygowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, a przede 

wszystkim motywowanie samego siebie do pracy, planowanie kariery zawodowej, poprawa 

własnego wizerunku. 

 
B. W celu uzupełnienia wykształcenia przeprowadzono 50 godzin szkolenia dla każdego 

wychowanka z wybranej dziedziny nauki. Młodzież spotykała się z nauczycielami najczęściej 

w siedzibie Centrum w godzinach popołudniowych. Wybranymi przedmiotami były: język 

angielski, matematyka, fizyka, chemia. 

 

C. Indywidualne i grupowe szkolenia z doradcą zawodowym. Celem było nabycie lub 

podniesienie kompetencji ułatwiających poruszanie się na rynku pracy. Zakres szkolenia 

obejmował: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzanie rozmów 

kwalifikacyjnych i procesu aplikacyjnego. Umiejętność sporządzania dokumentów 

aplikacyjnych, praca z komputerem i internetem, wyszukiwanie ofert pracy. W tym celu dla 

wychowanków zakupiono laptopy z oprogramowaniem. 

 
D. Szkolenia z radcą prawnym, którego celem było zapoznanie wychowanków z ogólnym 

systemem prawnym funkcjonującym w Polsce, omówiono kompetencje urzędów oraz 

uprawnienia wychowanków, zasady prawa pracy, pozyskiwanie środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. Uczestnicy nabyli umiejętności wyszukiwania poprzez Internet 

ofert pracy oraz stosownych przepisów prawa regulujących stosunek pracy. 
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E. W ramach projektu wychowankowie wyjechali na 4 dniową wycieczkę nad morze z 

psychoterapeutą. W trakcie pobytu przeprowadzono trening polisensoryczny, relaksacyjny w 

celu podwyższenia ich poczucia własnej wartości oraz praktycznego wykorzystania 

umiejętności społecznych. 

 

Uczestnicy projektu mieli zapewniony catering na szkoleniach oraz sfinansowane koszty 

dojazdu. Wychowankom placówek i rodzin zastępczych na zakończenie projektu przekazano 

do własnego użytku zakupione laptopy.  
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VI. 

Wykaz potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej 

 
 
 

Koszty pełnej realizacji zadań pomocy społecznej spoczywające na powiecie 

chodzieskim znacznie przewyższają środki w dyspozycji samorządu powiatu, jakie mogą 

być przeznaczone na ten cel.  

Wielość zadań z zakresu pomocy społecznej 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. 

 

I. 
Rozdział 

 

85201 

Wykonanie w 

2011 r. (w zł) 

Wysokość 

budżetu w 

2012 r. (w zł) 

Porównanie 

wysokości 

środków na 2012 

r. do 2011 r. (%) 

Dodatkowe 

potrzeby  

Dom Dziecka w 

Szamocinie 

1.198.105 1.185.500 98,95% 980.000 

Wielofunkcyjna Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza 

RODZINA w Studzieńcu 

1.130.765 1.171.280 103,53% 110.000 

RAZEM 2.328.870 2.356.780 101,24% 1.090.000 

Usamodzielnienia 

wychowanków 

72.758 52.310 71,90 28.480zł 

  

Potrzeby 

Dom Dziecka w Szamocinie w celu zapewnienia standardów w zakresie usług oraz opieki i 

wychowania zgłasza potrzeby: 

- sprawy bieżące- 150.000zł 

1. zwiększenie środków na zakup żywności, 

2. zwiększenie środków  na zakup środków czystości, 
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3. zwiększenie środków na zakup lekarstw, 

4. zwiększenie środków na pokrycie energii i gazu, 

5. zwiększenie środków na zakup odzieży i obuwia, 

6. zwiększenie środków na zakup przyborów szkolnych i podręczników, 

7. zwiększenie środków na zakup paliwa, 

8. zwiększenie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w internatach, młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, 

9. pokrycie kosztów wypoczynku letniego, wycieczek organizowanych przez szkoły, 

10. zwiększenie środków na szkolenia pracowników, 

11. remont łazienek. 

- na inwestycje- 800.000zł 

1. osuszenie budynku głównego, 

2. remont elewacji budynków, 

3. remont dachu budynku głównego 

- inne potrzeby- 30.000zł 

wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych. 

 

Potrzeby 

Placówka „RODZINA” w Studzieńcu: 

- sprawy bieżące: paliwo, prąd, gaz, wzrost stawki żywieniowej wychowanków: 50.000zł., 

- wzrost wynagrodzeń pracowników - 30.000zł., 

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

 

Potrzeby 

Usamodzielnienia wychowanków- realizacja PCPR- braki wynoszą 28.480zł 

1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6.600zł dla 1 wychowanka z placówki, 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie z MOW- razem 9.882zł, z tego: 

- 1 wychowanek ( osoba przebywająca powyżej 3 lat)- 4.941zł., 

- 1 wychowanek ( osoba przebywająca od 2 do 3 lat)- 3.294zł., 

- 1 wychowanek ( osoba przebywająca od 1-2 lat)- 1.647zł. 

3. Pomoc w znalezieniu mieszkania 

 - 2 osoby przez 12 miesięcy po 500zł- 12.000zł 

Zgodnie z art.140 ust.1 pkt 2 osobie usamodzielnianej udziela się pomocy w uzyskaniu 

odpowiednich warunków mieszkaniowych. 
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II. 

Rozdział 

 

 

85202 

Wykonanie 

w 2011 r.  

(w zł) 

Wysokość 

budżetu  

w 2012 r.  

(w zł) 

Porównanie 

wysokości budżetu 

na 2012 r. do 2011 r. 

(%) 

Dodatkowe 

potrzeby  

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Chodzieży 

4.054.439 4.159.130 102,58% 270.000 

 

 Dodatkowe środki w 2012 r. w budżecie powiatu chodzieskiego w rozdziale 85202 

przeznaczone byłyby na: 

 

- wydatki inwestycyjne: 

1. Modernizacja elewacji zachodniej budynku DPS ( zakres: wymiana okien balkonowych na 

parterze w pokojach mieszkańców- poszerzenie okien- drzwi do szerokości 100cm. 

Wykonanie zjazdów z pokoi na zewnątrz w celu umożliwienia ewakuacji mieszkańca 

bezpośrednio na zewnątrz w przypadku zagrożenia pożarowego. Szacunkowy koszt: 80.000zł 

+ koszty projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim 6.000zł) 

2. Wykonanie zewnętrznego monitoringu terenu DPS- 10.000zł. 

3. Wymiana ogrodzenia- część wschodnia, zachodnia i południowa+ wykonanie nowej bramy 

wjazdowej- Koszt ok. 70.000zł. 

 

- wydatki remontowe: 

- malowanie pokoi i ciągów komunikacyjnych- ok. 50.000zł. 

 

- wydatki bieżące na zakup: 

- nośników energii, wody, żywności, ustawowej dopłaty do leków ryczałtowych i do 

wysokości limitu ceny 38.000zł 
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III. 

Rozdział Wykonanie 

budżetu w 2011 

r. 

 (w zł) 

Wysokość 

budżetu w 2012 

r.  

(w zł) 

Porównanie wysokości 

środków na 2012 r. do 

2011 r. (%) 

Dodatkowe 

potrzeby  

85204 

Rodziny zastępcze 
706.428 821.110 116,23 218.040 

 

Dodatkowe środki w 2012 r. w budżecie powiatu chodzieskiego w rozdziale 85204 

przeznaczone byłyby na: 

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nowej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem 

rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, 

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nowych rodzinach 

zastępczych, 

- pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dzieci do rodziny 

zastępczej, 

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków opuszczających 

rodziny zastępcze, 

- pomoc rzeczową i na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających 

rodziny zastępcze, 

- dofinansowanie do  wypoczynku, 

- dofinansowanie do utrzymania lokalu i remontu, 

- wynagrodzenie dla rodzin pomocowych, 

- wynagrodzenie dla osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich, 

- pomoc na wynajem mieszkania dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny 

zastępcze. 
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IV. 

Rozdział Wykonanie budżetu 

w 2011 r.  

(w zł) 

Wysokość 

budżetu w 2012 

r.  

(w zł) 

Porównanie 

wysokości środków 

na 2012 r. do 2011 

r. (%) 

Dodatkowe 

potrzeby  

85218 ( w tym 

rozdział 85226 

Powiatowe 

centrum pomocy 

rodzinie 

459.960 459.580 99,92 83.620 

 

Dodatkowe środki w 2012 r. w budżecie powiatu chodzieskiego w rozdziale 85218 

przeznaczone byłyby na: 

- zakup drzwi antywłamaniowych do serwerowni- 3.000 

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników- wskazania od lek. med. pracy- 900, 

- wymianę serwera, sprzętu komputerowego- 10.000, 

- wymianę baterii w centralnym zasilaniu awaryjnym- 5.000, 

- wzrost wynagrodzeń w związku z wejściem w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej- dodatki funkcyjne- 6.000, 

- zakup materiałów i wyposażenia, min, testy dla pedagoga: 4.400, 

- zakup energii elektrycznej- 1.000, 

- 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 3.560, 

- rozmowy telefoniczne- 1.270, 

- podróże służbowe przede wszystkim dla pracowników socjalnych i psychologów 

pracujących w terenie- 1.290 

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

przemocy- 4.000, 

- podwyżki płac dla pracowników- 43.200. 

 

 

 

 



 48

 

V. 

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 

166.243 160.250 96,39 52.600 

 

 Dodatkowe środki w 2012 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)- 6.600zł, 

- podwyżkę płac dla pracowników etatowych- 20.000zł 

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

dezynfekcyjne, orzecznictwo(wzrost ilości wydanych orzeczeń- plan na 1.100 orzeczeń) - 

26.000zł 

 

 

 

VI. 

 
Bilans środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych niezbędnych do realizacji zadania: rehabilitacja  społeczna w roku 

2012 

 

L

p. 
Nazwa zadania 

Wykonanie 

w 2011 r. 

Wysokość dotacji 

w 2012 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  

44.707* 300.000 - 

3. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 235.969 227.568 - 
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przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów 

4. 
dofinansowanie do sprzętu 

rehabilitacyjnego dla jednostek 

- - - 

5. 

dofinansowanie organizacji sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych dla osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej 

- 55.000 67.280 

6. 

dofinansowanie osobom 

niepełnosprawnym do likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się  

153.887 200.000 - 

OGÓŁEM 952.423 1.300.428 67.280 

 

* w roku 2011 dofinansowania nie otrzymały osoby dorosłe z powodu ograniczonych 

środków finansowych. 

 
 

Szacunkowa łączna kwota braków w pomocy społecznej wynosi:  1.699.540zł, 

 a w środkach  PFRON   67.280    zł. 

 
 
Nadmienić należy, iż na terenie powiatu chodzieskiego nie funkcjonują: 

1. Ośrodki wsparcia - między innymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Aktualnie 

brak jest bazy lokalowej na ośrodek oraz brak środków finansowych na uruchomienie 

takiego ośrodka, chociażby dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

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, są umieszczane w tym ośrodku.  
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W Centrum udzielana jest pomoc ofiarom przemocy oraz sprawcom przez 

pracowników socjalnych, psychologów i radcę prawnego.  

3.  Mieszkania chronione - zadanie powinno być w całości finansowane z budżetu 

powiatu. 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.  

 

 

 


