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WYSOKA  RADO! 
 

Realizując zadania powiatu nałożone na powiatowe centrum pomocy 

rodzinie poniżej przedstawiam: 

 

1. Ogólną charakterystykę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie               

w Chodzieży.            /s.3 

 

2. Realizację zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  Sprawozdanie z efektów pracy.              /s.12 

 

2.1. Zadania powiatu wykonywane za pośrednictwem powiatowego 

centrum pomocy rodzinie oraz zadania kierownika jednostki.           /s.12 

2.2. Zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  

        Sprawozdanie z efektów pracy.       /s.25 

 

3.    Realizację zadań z ustawy o pomocy społecznej.           /s.34 

 

4. Realizację zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.    /s.37 

 

5. Realizację zadań z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.                                                    /s.39 

 

6. Realizację programu „Aktywny Samorząd” ze środków PFRON.         /s.44 

 

7.   Roczną ocenę działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży./s.47 

 

8.   Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

       o Niepełnosprawności w Chodzieży.      /s.52 

  

9.   Wykaz  potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie  

  systemu pieczy zastępczej.  /s.55 
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1. Ogólna charakterystyka  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Chodzieży. 

1.1. Informacje wstępne. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży powołane zostało Uchwałą Rady 

Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 marca 1999r. Nr IV/20/99. Jako jednostka organizacyjna 

Powiatu Chodzieskiego realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny   

i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Centrum ma swoją siedzibę w Chodzieży przy ul. 

Wiosny Ludów 14A. Jest to budynek przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Niniejsze sprawozdanie obrazuje działalność PCPR w Chodzieży w wymienionych 

powyżej obszarach, w tym w zakresie wysokości środków, jakimi dysponowało w 2016 roku, 

stanu zatrudnienia oraz realizowanych zadań. Sprawozdanie obejmuje także działalność 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży. 

W sprawozdaniu przedstawiona została również działalność, jaką wykonywała 

jednostka w 2016 roku w zakresie sprawowanego nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej   

w Chodzieży, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Chodzieży wraz z oceną działalności 

Warsztatu. 

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr 146/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia       

11 stycznia 2016r. w sprawie przyznania uprawnień do wprowadzania zmian w planie 

finansowym wydatków bieżących, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawowało 

kontrole finansowe nad następującymi jednostkami budżetowymi:  

-  Domem Pomocy Społecznej w Chodzieży,  

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie, w tym 

Domem Dziecka w Szamocinie oraz Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą  ,,Rodzina”  

w Ratajach. 

W ramach tej  kontroli w 2016 roku sprawdzono pod względem merytorycznym, 

formalnym, rachunkowym 12 wniosków i zarządzeń Domu Pomocy Społecznej,                    

21 wniosków i zarządzeń Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 

w Szamocinie, 15 wniosków i zarządzeń Domu Dziecka w Szamocinie, 14 wniosków 

i zarządzeń Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ,,RODZINA” w  Ratajach.  

 



4 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży realizowało także zadania 

wyznaczone w dokumentach strategicznych takich jak: 

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, 

5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017. 

Przy realizacji ustawowych zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Chodzieży współpracowało z innymi organami administracji samorządowej i rządowej, 

Powiatowym Urzędem Pracy w Chodzieży, sądami, jednostkami organizacyjnymi ochrony 

zdrowia, jednostkami oświatowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem 

Skarbowym, Ośrodkiem Adopcyjnym, trzecim sektorem, osobami prawnymi i fizycznymi 

oraz wieloma innymi instytucjami. 

Wykonując swoje zadania w 2016 r. zarejestrowano następującą ilość spraw: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży: wpłynęło 4.445 spraw, 

wysłano 5.022 pisma,  

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży: 

wpłynęło 2.551 spraw, wysłano 2.539 pism. 

 

   

 

Centrum

64%

Zespół

36%

Ilość spraw zarejestrowanych - 6.996
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1.2. Zatrudnienie w jednostce 

 

W 2016 r. zatrudnienie w PCPR wynosiło 10,5 etatów:  

- Kierownik Centrum/Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania                    

  o Niepełnosprawności w Chodzieży – 1 etat 

- Główny księgowy – 1 etat 

- Księgowy/Referent do spraw kadr – 1 etat 

- Radca Prawny – ½ etatu 

- Pracownicy Socjalni – 2 etaty 

- Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 3 etaty (w tym dwóch, pół roku   

  finansowanych z PUP) 

- Główny Specjalista do Spraw Rehabilitacji – 1 etat 

- Psycholog – ¾  etatu (2 osoby) 

- Pomoc administracyjno- biurowa – ¼ etatu 

 

Zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o  Niepełnosprawności    
wynosiło 3,75 etatów: 

- Sekretarz – 1 etat 

- Pracownicy administracyjni – 2 etaty 

- Pomoc administracyjno- biurowa – ¾ etatu 

 

 

 

Centrum

67%

Zespół

33%

Ilość wysłanych pism - 7.561
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1.3. Budżet jednostki 

1.3.1. Wydatki   

 

Dział 852 - Pomoc Społeczna 

 

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze  

Plan 73 703 000 zł, wykonano 73 700,49 zł, co stanowi 99,99% planu. 

Rozdział  85204 - Rodziny zastępcze               

Plan 1 334 833 zł, wykonano 1 275 583,81 zł, co stanowi 95,56% planu.  
 
Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 
Plan 478 138 zł, wykonanie wyniosło 478 115,85 zł, co stanowi 99,99% planu. 

 

 
Dział 853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 
Rozdział 85321 - Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
 
Plan - 208 444 zł, wykonano 208 218,22 zł, co stanowi 99,89% planu. 

 

Rozdział 85395 - Pozostała działalność  

Zadanie - obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady do Spraw  Osób 

Niepełnosprawnych.                                 

 
Plan 250 zł, wykonano 249,65 zł, co stanowi 99,86% planu. 

Wydatki obejmują zakup papieru ksero.  

 

 

ŚRODKI  POZABUDŻETOWE 

 

Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

I. Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 
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Lp. Zadanie  Plan Wykonanie 
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy  osoby 

niepełnosprawnej  - 
 
- 

2. Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych 
przez kierownika powiatowego urzędu pracy   

- 
- 

3. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni s. 

- 
 
- 

4. Zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy 
na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących 
pracy i niepozostających w zatrudnieniu  

 
 

24 325 

 
 

24 325 

Razem rehabilitacja zawodowa 
 

24 325 
 

24 325 
5. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów 

działania warsztatów terapii zajęciowej  559 860 
 

559 860 

6. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych  

 
198 781 

 
198 781 

7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych na wniosek 
indywidualnych osób niepełnosprawnych  

43 559 
 

43 523 

8. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilit. dla 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej  

- 
 
- 

9. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 
na podstawie odrębnych przepisów  

337 015 

 
 

337 008 

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

- 
 
- 

11. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego 
lub tłumacza przewodnika  

- 
- 

 Razem rehabilitacja społeczna 
 

1 139 215 
 

1 139 172 
                                                                        

Ogółem 
 

1 163 540 
 

1 163 497 
 

 

II. Program „Aktywny Samorząd” jest realizowany na podstawie Uchwały Rady Powiatu 

Chodzieskiego z dnia 30 maja 2012 roku Nr XVI/130/2012 oraz umowy                              

Nr AS3/000012/15/D pomiędzy Powiatem Chodzieskim a PFRON, każdego roku 

aneksowanej.  

 

Wykonano: 84 629,20 zł  
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Podsumowując: 

 

 

 

 

rozdział 85201 

placówki-

usamodzielnienia i 

porozumienia  73 

701

2%

rozdział 85204-

rodziny zastępcze  

1 275 584

39%

rozdział 85218 

PCPR  478 116

15%

rozdział 85321 

PZOON 208 218

6%

rozdział 85395 -

Pozostała 

działalność- 250

0%

PFRON ustawa    

1 163 497

35%

PFRON Aktywny 

Samorząd 84 629

3%

Wydatki PCPR w 2016r. wynosiły 3 283 995zł. 

Wydatkowanie na poszczególne zadania
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1.3.2. Dochody i należności jednostki 

 
Dział 758 - Różne rozliczenia 

Rozdział 75814 - odsetki na rachunkach bankowych, nieplanowane 503,82 zł. 

Dział 852 - Pomoc Społeczna 

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze  

Plan 440 010zł, wykonanie 446 531,72 zł co stanowi 101,48%, w tym: 

1. Od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: 86,48 zł, 

2. Od powiatów w wyniku zawartych porozumień na dzieci przebywających 

w placówkach: 414 441,99 zł, 

3. Udział procentowy gmin w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci: 

31 358,43 zł, 

4. Świadczenia nienależnie pobrane: 27,68 zł, 

5. Wyegzekwowanie świadczenia nienależnie pobranego przez US: 617,14 zł. 

Należności dla jednostki, bez odsetek, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt 

dzieci w placówkach wynoszą 154 437,04 zł. 

Należności z tytułu powyższych spraw są przekazane do Urzędów Skarbowych. 

 
Rozdział  85204 - Rodziny zastępcze  

Plan 146 100 zł, wykonanie 144 690,84 zł, co stanowi 99,04%, w tym: 

1. Od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 929,52 zł, 

2. Od powiatów w wyniku zawartych porozumień na dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych: 107 218,38 zł, 

3. Udział procentowy gmin w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci: 

36 111,60 zł, 

4. Odsetki nieplanowane: nieterminowe wpłaty i zwrot świadczeń nienależnie 

pobranych: 86,08 zł, 

5. Wyegzekwowanie świadczenia nienależnie pobranego przez US: 345,26 zł. 

Należności dla jednostki bez odsetek z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt 

dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 163 283,99 zł. 

Należności z tytułu powyższych spraw są przekazane do Urzędów Skarbowych. 

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

Plan 307 zł, wykonanie 479,06 zł co stanowi 156,05% 
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Dział 853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 

Rozdział 85321 - Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

Dochód za wydanie kart parkingowych w wysokości 3 717 zł.  

Jest to dochód Skarbu Państwa. 

 

ŚRODKI  POZABUDŻETOWE 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Dochód stanowią środki na obsługę zadań realizowanych w ramach ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 2.50% 

kwoty przeznaczonej na wydatki tj. 29 087 zł. 

 
 
 
 

 
 
 

rozdział 85201 

placówki- 446 532

71%

rozdział 85204-

rodziny zastępcze  

144691

23%

rozdział 85218 

PCPR  479

0%

rozdział 85321 

PZOON- Karty 

Parginkowe 3 717

1%

PFRON ustawa    

29 087

5%

odsetki na 

rachunkach 

bankowych- 504

0%

Dochody PCPR w 2016r. wynosiły 625 009zł. 
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1.4. Kontrola Zarządcza 

 
W ramach kontroli zarządczej wydano w ciągu roku 29 zarządzeń, w tym 8 zarządzeń 

w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Ponadto w ciągu roku przekazano do  

Zarządu Powiatu 30 wniosków w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostki. 

W okresie od 5 do 23 września Kierownik jednostki przeprowadził kontrole 

wewnętrzne. Okres objęty kontrolą: lata 2015 i 2016. Kontrolę przeprowadzono 

w następujących działach: 

1. Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży, 

2. Dziale do Spraw Rehabilitacji Społecznej, 

3. Dziale Pomocy i Pieczy Instytucjonalnej, 

4. Zespole do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, 

5. Dziale Finansowo- Organizacyjnym. 

Protokół z kontroli dostępny w jednostce. 

Ponadto w ramach kontroli zarządczej sporządzono sprawozdanie z realizacji celów 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży za rok 2015, przeprowadzono 

samoocenę kontroli zarządczej za rok 2015 r. Przyjęto na rok 2017 plan realizacji funkcji 

stałych jednostki oraz zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach danej funkcji. 

Określono zadania i cele szczegółowe, mierniki i wartości miernika oraz proponowane 

główne mechanizmy kontroli zarządczej.  

Kierownik jednostki zapoznał pracowników z poziomem akceptowanego ryzyka, skalą 

ryzyka oraz rodzajem reakcji na ryzyko w Centrum. 

 

1.5.  Kontrole  zewnętrzne 

 
 W  jednostce zostały przeprowadzone następujące kontrole zewnętrzne: 

A. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności 

obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalania uprawnień do 

świadczeń, zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych itp. Kontrolę 

przeprowadzono w kwietniu 2016 r. 

B. Wojewoda Wielkopolski - kontrola w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Chodzieży. Przedmiot kontroli - wykonanie zaleceń pokontrolnych 

z kontroli problemowej. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 07.10  do 04.11.2016 r. 

Protokoły z kontroli dostępne w jednostce. 
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2. Realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  Sprawozdanie z efektów pracy. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży  realizowało w 2016 roku 

zarówno zadania powiatu jak i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wskazane 

w powyższej ustawie.  

Podejmowane działania były zgodne z Powiatowym Programem Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2015–2017 przyjętym uchwałą nr IV/19/2015 Rady Powiatu 

Chodzieskiego z dnia 18 lutego 2015r. oraz Powiatowym Programem Pomocy Dziecku 

i Rodzinie na lata 2009- 2020 przyjętym uchwałą nr XXIX/197/09 Rady Powiatu 

Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2009r. 

 

2.1. Zadania powiatu wykonywane za pośrednictwem powiatowego 

centrum pomocy rodzinie oraz zadania kierownika jednostki. 

 

2.1.1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej 

A. Rodzinna Piecza Zastępcza 

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 31.01.2012 r., czy chcą funkcjonować na zasadach i w trybie 

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

zasadach nowej ustawy (tj. wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).  

W  2016 r. na terenie powiatu funkcjonowały następujące rodziny zastępcze: 

- wg zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej – 7 rodzin zastępczych, w których 

umieszczonych było 8 dzieci; 

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

– 61 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 95 dzieci; 

W tym 3 rodziny funkcjonowały równocześnie na podstawie 2 ustaw. 
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Ogółem  było 68 rodzin zastępczych, w których wychowywało się  103 dzieci, w tym 

- rodziny spokrewnione –  42 (liczba dzieci w tych rodzinach – 62), 

- rodziny niezawodowe –  25 (liczba dzieci w tych rodzinach – 33), 

- rodzina zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego – 1 (liczba dzieci - 8) 

 

Strukturę rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie chodzieskim z podziałem na liczbę 

umieszczonych w niej dzieci obrazuje poniższy wykres. 

 

Liczba przeprowadzonych wizyt w rodzinach zastępczych na podstawie których 

sporządzono karty informacyjne lub wywiad środowiskowy: 

 Ogółem – 119 

  - rodziny spokrewnione – 72 

  - rodziny niezawodowe  – 42 

 - rodzina zawodowa – 5 

Liczba sporządzonych sprawozdań do Sądu 

Sporządzono 83 sprawozdania dotyczące sytuacji rodzinnej dzieci umieszczonych 

w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: 

- rodziny spokrewnione – 50, 

- rodziny niezawodowe – 32, 

- rodzina zawodowa – 1. 

 

 W 2016 roku powstało 10 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 16 dzieci.  

Rozwiązano 11 rodzin zastępczych, z czego: 

- 3 dzieci wróciło pod opiekę rodziców biologicznych,  

- 4  dzieci zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

0
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- 1 dziecko trafiło do pogotowia rodzinnego, 

- 4 dzieci usamodzielniło się. 

Ponadto 1 dziecko wróciło do matki biologicznej, ale rodzina zastępcza nie została 

rozwiązana ponieważ przebywa w niej jego starsza siostra.  

 

 W rodzinie zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego umieszczono 5 dzieci, 

a 3 dzieci przebywało z 2015 r.  

Opuściło tę rodzinę 7 dzieci, z tego: 

- 3 dzieci umieszczono w rodzinie adopcyjnej,  

- 2 dzieci trafiło do rodzin zastępczych, 

- 2 dzieci umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 

B. Instytucjonalna piecza zastępcza  

Powiat posiada dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze: Dom Dziecka w Szamocinie 

oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „RODZINA”. Zapewniają one całodobową 

opiekę i wychowanie, zaspakajają niezbędne potrzeby dziecka, umożliwiają kontakt dziecka 

z rodzicami i innymi osobami bliskimi, podejmują działania w celu powrotu dziecka do 

rodziny. 

W roku 2016 przyjęto 47 wniosków o umieszczenie w placówkach opiekuńczo            

– wychowawczych dzieci pochodzących z terenu innych powiatów.  

Dla dzieci z terenu powiatu chodzieskiego wydano 1 skierowanie do Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” do grupy socjalizacyjnej, a do  Domu Dziecka 

wydano 2 skierowania. 

 

Dom Dziecka w Szamocinie 

Placówka ta pełni funkcję placówki socjalizacyjnej dla 20 wychowanków i specjalistyczno      

– terapeutycznej dla 10 wychowanków, łącznie dysponuje 30 miejscami.  

Stan wychowanków 

 w ciągu roku w dniu 31.12.2016 r. 

liczba miejsc 30 30 

liczba wychowanków rzeczywista 35 28 

liczba wychowanków z terenu powiatu  31 27 

liczba wychowanków spoza powiatu  4 1 
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W roku 2016 r. Dom Dziecka opuściło 7  wychowanków: 

-  3 usamodzielniło się- uzyskało pełnoletność, 

-  4 zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej. 

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA”  

 

Stan wychowanków  

 w ciągu roku w dniu 31.12.2016 r. 

liczba miejsc 17 17 

liczba wychowanków rzeczywista 16 4 

liczba wychowanków z terenu powiatu  13 2 

liczba wychowanków spoza powiatu  3 2 

 

 

Liczba wychowanków z poszczególnych gmin powiatu chodzieskiego 

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

w ciągu roku 2 2 5 0 4 

w dniu 31.12.2016 r. 0 0 2 0 0 

 

 

W roku 2016  placówkę tą opuściło 12 wychowanków : 

-  8 usamodzielniło się- uzyskało pełnoletność, 

-  4 wychowanków  przeniesiono do innych placówek. 

 

Liczba wychowanków z poszczególnych gmin powiatu chodzieskiego 

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

w ciągu roku 9 4 3 12 3 

w dniu 31.12.2016 r. 6 4 3 12 2 
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2.1.2. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę 

zastępczą. 

A. Rodzinna Piecza Zastępcza 

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. 

 Pomoc pieniężną otrzymało: 

- na kontynuowanie nauki – 4 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 

- na usamodzielnienie – 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 

- na zagospodarowanie – w formie pieniężnej – 1 pełnoletni wychowanek.  

B. Instytucjonalna Piecza Zastępcza 

 Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych 

ośrodków mają możliwość ubiegania się o pomoc w usamodzielnieniu. 

W ramach zadania kontynuowano usamodzielniania z poprzednich lat, udzielano 

pomocy w postaci poradnictwa i pracy socjalnej.  

Ponadto pomoc pieniężną otrzymywało: 

- na kontynuowanie nauki – 9 wychowanków placówek. 

- na usamodzielnienie – 8 wychowanków placówek. 

 

2.1.3. Prowadzenie rejestru danych. 

 Zgodnie z ustawą Starosta prowadzi rejestr danych o osobach: 

 - 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 2016 roku sporządzono rejestr 

danych o osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz rejestr danych 
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o osobach pełniących funkcję rodzin zastępczych niezawodowych. Powyższe rejestry zostały 

przesłane do Sądu Rejonowego w Chodzieży oraz do Sądu Rejonowego w Wągrowcu.   

2.1.4. 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 Centralnej Aplikacji Statystycznej przekazywane było do 

Wojewody sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. Sprawozdanie to wykonywane jest za okres od                 

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

– w terminie do 31 stycznia.   

 Ponadto w 2016 roku jednostka przekazała za pomocą Centralnej Aplikacji 

Statystycznej jeszcze 34 sprawozdania – 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 rodzinnej pieczy zastępczej, sprawozdanie z realizacji Krajowego 

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

zapewniających całodobową opiekę i wsparcie, zbiory centralne – sprawozdanie z realizacji 

świadczeń w SI POMOST, MK1/MK2 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń 

pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach, sprawozdanie informacja o realizacji 

dodatków wychowawczych oraz pozostałe inne jednorazowe sprawozdania. 

2.1.5. Finansowanie świadczeń 

2.1.5.1. Rodzinna Piecza Zastępcza 

I.  Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych  

Rodzaj pomocy Liczba rodzin 
zastępczych 

Liczba 
świadczeń 

Kwota w zł. 

Świadczenie pieniężne na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka 
w rodzinach zastępczych, z tego: 

 
68 

 
904 

 
794 013,33 

- rodzina zawodowa  
1 

 
11 

 
15 147, 40 

- rodzina spokrewniona  
42 

 
575 

 
398 777,08 

- rodzina niezawodowa  
25 
 

 
318 

 
380 088,85 
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Tabelę obrazuje poniższy wykres 

 

W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne: 

a) rodziny spokrewnione - 30 

- zmiana decyzji przyznającej świadczenie - 4 

- przyznanie świadczenia - 15 

- uchylenie decyzji przyznającej pomoc - 10 

- przyznanie jednorazowego świadczenia - 1 

b)   rodziny niezawodowe - 10 

- przyznanie świadczenia - 3 

- odmowa jednorazowego świadczenia na remont lokalu - 1 

- uchylenie decyzji - 5 

- zmiana decyzji przyznającej świadczenia - 1 

c)    rodziny zawodowe - 7 

- przyznanie świadczenia - 4 

- uchylenie pomocy - 3 
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II. Świadczenia pieniężne – Nowe Zadanie 

Dodatek wychowawczy 500 + na dzieci umieszczone w rodzinach  zastępczych 

 

Rodzaj pomocy Liczba dzieci Liczba świadczeń Kwota w zł. 

Dodatek wychowawczy na dziecko 
umieszczone w rodzinie 
zastępczej, z tego: 

79 595 289 774,72 

-dziecko w rodzinie zawodowej 5 11 3 487,68 

-dziecko w rodzinie spokrewnionej 24 371 181 245,54 

-dziecko w rodzinie niezawodowej 50 213 105 041,50 

      

W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne: 

a) rodziny spokrewnione - 53 

- przyznanie świadczenia - 50 

- uchylenie decyzji przyznającej pomoc - 2 

- naliczenie nienależnie pobranego świadczenia - 1 

b) rodziny niezawodowe - 25 

- przyznanie świadczenia - 25 

c) rodziny zawodowe - 7 

- przyznanie świadczenia - 5 

- uchylenie pomocy- 2 

 

III. Świadczenia finansowane przez gminy powiatu chodzieskiego 

 

 W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej  gmina właściwa ze względu 

na miejsce 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. 
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   Poniższa tabela przedstawia wydatki ponoszone przez gminy 

 

Gmina Liczba dzieci Kwota 

Miasto Chodzież 22 36 612,70 

Gmina Chodzież 7 9 994,74 

Miasto i Gmina Margonin 5 24 208,72 

Gmina Budzyń 9 22 381,47 

Miasto i Gmina Szamocin 2 2 944,45 

Razem 45 96 142,08 

 

  W sprawach tych wystawiono  76 not obciążeniowych dla gmin. 

 

Ponadto wystawiono 5 not obciążeniowych dla powiatu obornickiego z tytułu pobytu        

1 dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego na kwotę 

11 076,30 zł. 

 

IV. Finansowanie świadczeń pieniężnych  na podstawie porozumień 

  Zgodnie z powyższą ustawą 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 pieczy zastępczej ponosi 

wydatki na jego utrzymanie. W tym celu zawierane są odpowiednie porozumienia. 

Od 1 października 2016 r. decyzją Zarządu Powiatu Chodzieskiego zadanie to realizowane 

jest przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży. 

 W 2016 roku realizowano następujące porozumienia: 

A. Na dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w innych powiatach: 

- 1 porozumienie z powiatem wieruszowskim, 

- 1 porozumienie z powiatem pilskim, 

- 2 porozumienia z Miastem Poznań, 

- 9 porozumień z powiatem wągrowieckim 

- 1 porozumienie z powiatem gnieźnieńskim, 

- 1 porozumienie z powiatem średzkim, 

- 3 porozumienia z powiatem obornickim. 

Wydatek łączny: 338 385,08 zł. 
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B. Na dzieci umieszczone w naszym powiecie pochodzące z innych powiatów: 

-  5 porozumień z powiatem pilskim, 

-  2 porozumienia z powiatem wałeckim, 

-  1 porozumienie z powiatem szczecineckim, 

-  1 porozumienie z miastem Grudziądz, 

-  1 porozumienie z powiatem poznańskim, 

-  6 porozumień z miastem Poznań, 

-  1 porozumienie z powiatem piaseczyńskim, 

-  1 porozumienie z powiatem radziejowskim,  

-  1 porozumienie z powiatem wałbrzyskim, 

-  5 porozumień z powiatem obornickim. 

Dochód łączny: 216 415, 23 zł. 

Do powyższych porozumień w przypadku zmian wprowadza się aneksy (zmiana kosztów 

utrzymania lokalu, zakończenie pobytu wychowanka w rodzinie). Sporządzono 59 aneksów 

do porozumień. 

 

V. Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków  

 

Rodzaj pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Kwota w zł 

Kontynuowanie nauki 5 35 22 408,90 

Zagospodarowanie 2 2 3 500 

Usamodzielnienie 2 2 13 200 

Razem 9 39 39 108,90 

 

W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne: 

- odmowa pomocy na kontynuowanie nauki - 1 

- przyznanie pomocy na usamodzielnienie - 2 

- przyznanie pomocy na zagospodarowanie - 2 

- przyznanie pomocy na kontytuowanie nauki - 4 

- uchylenie przyznanego świadczenia (kontynuowanie nauki) - 2 
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2.1.5.2. Instytucjonalna Piecza Zastępcza 

Koszt utrzymania w placówkach opiekuńczo- wychowawczych: 

- Dom Dziecka w  Szamocinie – 2 951,59 zł 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza RODZINA w Ratajach – 3 750,61 zł. 

I. Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków  z placówek. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowo rodzaj i liczbę przyznanych świadczeń. 

Rodzaj pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Kwota w zł 

Kontynuowanie nauki 9 53 35 578,18 

Zagospodarowanie 0 0 0 

Usamodzielnienie 8 8 35 784,00 

Razem 17 61 61 362,18 

 

W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne:  

- pomoc na usamodzielnienie - 8, 

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 4. 

 

II. Świadczenia finansowane przez gminy powiatu chodzieskiego. 

  Poniższa tabela przedstawia wydatki ponoszone przez gminy 

Gmina Liczba dzieci Kwota w zł 

Miasto Chodzież 8 70 193,45 

Gmina Chodzież 6 82 730,11 

Miasto i Gmina Szamocin 1 22 083,10 

Miasto i Gmina Margonin 12 210 270,72 

Gmina Budzyń 3 27 349,76 

Razem 30 412 627,14 

   

W sprawach tych wystawiono 110 not obciążeniowych dla gmin. 

Ponadto wystawiono 1 notę obciążeniową dla Miasta Poznań za pobyt interwencyjny 3 dzieci 

w placówce naszego powiatu na łączną kwotę 1 814,85 zł. 
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III. Finansowanie świadczeń pieniężnych na podstawie porozumień. 

 

 Zgodnie z powyższą ustawą 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 pieczy zastępczej ponosi 

wydatki na jego utrzymanie. W tym celu zawierane są odpowiednie porozumienia. 

 

Od 1 października 2016 r. decyzją Zarządu Powiatu Chodzieskiego zadanie to 

realizowane jest przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.  

W 2016 roku realizowano następujące porozumienia: 

A. Na dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w innych powiatach: 

- 1 porozumienie z powiatem sępoleńskim. 

Wydatek: 22 023,22 zł. 

B. Na dzieci umieszczone w naszym powiecie pochodzące z innych powiatów: 

-   6 porozumień z powiatem pilskim, 

-   1 porozumienie z powiatem wałeckim. 

Dochód: 177 674,34 zł. 

Do powyższych porozumień w przypadku zmian wprowadza się aneksy (zmiana średniego 

miesięcznego wydatku, zakończenie pobytu wychowanka w placówce).  

Sporządzono 14 aneksów do porozumień. 

 

2.1.6. Zasądzanie świadczeń alimentacyjnych. 

 

 Zgodnie z omawianą ustawą kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie jest 

obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.  

 W 2016 roku wystąpiono do sądów z 7 pozwami o zasądzenie alimentów dla dzieci 

umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 

chodzieskiego. U pozostałych dzieci przebywających w pieczy zastępczej z pozwami 

wystąpiono w poprzednich latach. 
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2.1.7. Odpłatność rodziców biologicznych lub osoby pełnoletniej za pobyt w rodzinie 

zastępczej. 

 

W powyższych sprawach wydano 81 decyzji  administracyjnych, z czego: 

- 63 decyzje o odstąpieniu od ustalania odpłatności, 

- 2 decyzje o umorzeniu opłaty w całości, 

- 15 decyzji naliczających odpłatność, 

- 1 decyzje stwierdzającą wygaśnięcie decyzji. 

 

2.1.8. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt w placówce opiekuńczo                        

- wychowawczej. 

W sprawach tych  wydano 65 decyzji administracyjnych,  w tym: 

- 7 decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji, 

- 52 decyzje o odstąpieniu od ustalania odpłatności, 

- 5 decyzji naliczających odpłatność, 

- 1 decyzję zamieniającą odpłatność rodzica. 

 

Kwoty dochodów i należności  rodziców biologicznych i pełnoletnich wychowanków 

zostały opisane dziale 1.3.2.  

 

 

2.1.9. Przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej o powstaniu 

zaległości z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej. 

 

Do Krajowego Rejestru Długów w roku 2016 zgłoszono 2 rodziców biologicznych. Na dzień 

31 grudnia 2016r. pozostały 3 osoby wpisane do Krajowego Rejestru Długów (jedna osoba 

z lat poprzednich). 
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2.2. Zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

    Sprawozdanie z efektów pracy.  

Zarządzeniem Nr 43/2011 Starosty Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zostało wyznaczone na  

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie powiatu chodzieskiego. 

W związku z powyższym w Centrum powstał:  

Zespół do Spraw  Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

2.2.1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka 

 Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w celu pozyskania kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej prowadził różnego rodzaju działania mające na celu 

promowanie rodzicielstwa zastępczego. W 2016 roku zorganizowano 2 pikniki dla rodzin 

zastępczych. W pierwszym uczestniczyły rodziny zastępcze z dziećmi i dzieci ze świetlicy 

środowiskowej ,,Promyk Dobra” w Chodzieży. Drugi dla rodzin zastępczych i ich dzieci 

odbył się nad jeziorem Miejskim w Chodzieży - przystań WOPR.    

W 2016 roku do jednostki wpłynęły 2 wnioski kandydatów na rodzinę zastępczą. Centrum 

zgłosiło kandydatów na szkolenie przygotowujące do WOA w Poznaniu, Filia w Pile, 

a następnie do PCPR Piła. Aktualnie czekamy na informację o terminie rozpoczęcia 

szkolenia. 

W roku 2016 z mocy sądu ustanowiono na terenie Powiatu Chodzieskiego 10 nowych  

rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 16 dzieci. Natomiast w zawodowej 

rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszczono  5 dzieci. 

2.2.2. 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 

 

 Na polecenie Sądu Centrum opiniuje kandydatów na rodziny zastępcze. W 2016 roku  

zaopiniowano 10 rodzin na kandydatów gotowych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych      



26 
 

– 5 z Sądu Rejonowego w Chodzieży, 4 z Sądu Rejonowego w Wągrowcu oraz 1 z Sądu 

Rejonowego w Poznaniu. 

 Wobec powyższego na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji osobistej, 

rodzinnej i majątkowej oraz przeprowadzonych badań psychologicznych i pedagogicznych, 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej pozytywnie zaopiniował 2 rodziny do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz 5 rodzin na rodziny zastępcze spokrewnione. 

Natomiast w 3 przypadkach rodzin zastępczych spokrewnionych nie zajęto jednoznacznego 

stanowiska w sprawie. 

 
2.2.3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

 
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej skierował 4 osoby do Wielkopolskiego  

Ośrodka  Adopcyjnego w Poznaniu Filia w Pile w celu odbycia szkolenia. 

 

2.2.4. Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym 

i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 

 
 Psycholog tutejszej jednostki zaopiniował 15 kandydatów na rodzinę zastępczą 

i przeprowadził odpowiednie badania psychologiczne. 

 

2.2.5. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia 

tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora 

i wychowawcy w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego 

 
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nie odnotował potrzeby zorganizowania 

szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo                            

-wychowawczej typu rodzinnego. 

 
2.2.6. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka 

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

potrzeby 
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W celu podnoszenia kwalifikacji rodzin zastępczych, w roku sprawozdawczym 

zorganizowano 7 spotkań – grup wsparcia, podczas których rodziny zastępcze mogły  

skorzystać z porad psychologa oraz pracowników tut. Centrum. Ponadto rodziny wzajemnie  

wymieniały  się doświadczeniami.  

We współpracy z Komendą Powiatową Policji w Chodzieży i Stacją Sanitarno              

– Epidemiologiczną w Chodzieży tutejsza jednostka zorganizowała szkolenie dla rodzin 

zastępczych z zakresu ,,Przeciwdziałania stosowania tzw. dopalaczy”.  

Organizator zorganizował także na terenie jednostki szkolenie dla wszystkich rodzin 

zastępczych pt.: ,,Profesjonalne sprawowanie pieczy zastępczej”. 

 

2.2.7. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych 

 
Organizator zapewnił rodzinom zastępczym możliwość uczestniczenia 

w grupach wsparcia. Na spotkania zostały zaproszone wszystkie rodziny zastępcze. 

Odbywały się one raz w miesiącu, z wyjątkiem okresu wakacyjnego. 

W roku sprawozdawczym rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 

rodzinnego wystąpiła z wnioskiem do kierownika Centrum o wsparcie jej w postaci rodziny 

pomocowej. Rodzina pomocowa funkcjonowała od 05.02.2016 r. do 23.03.2016 r. 

 
2.2.8. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 

dziecka pomocy wolontariuszy 

 
Organizator w okresie sprawozdawczym współpracował z Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku w Chodzieży, który w formie wolontariatu udzielał pomocy potrzebującym dzieciom 

z  rodzin zastępczych. Pomoc miała na celu wzmocnienie ich kompetencji edukacyjnych. 

 

2.2.9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum 

pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami 

pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi. 

 
 Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w myśl ustawy współpracuje z pedagogiem, 

psychologiem, asystentem rodziny oraz przedstawicielem ośrodka adopcyjnego. W związku 
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z powyższym pracownicy Centrum współdziałają z ośrodkami pomocy społecznej, urzędami 

miast i gmin, szkołami i przedszkolami, w których umieszczone są dzieci przebywające 

w rodzinach zastępczych. Niezbędne jest też partnerstwo z poradnią psychologiczno                

- pedagogiczną, ośrodkami zdrowia oraz ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym. W sytuacji 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej pracownik Centrum zawiadamia ośrodek zdrowia 

o konieczności przekazania dokumentacji medycznej dziecka. Zwraca się także z prośbą do 

ośrodka pomocy społecznej o nadesłanie planu pracy z rodziną oraz kieruje pisma do urzędów 

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

urodzenia dzieci. W przypadku uregulowanej sytuacji prawnej dziecka niezwłocznie 

powiadamiany jest również ośrodek adopcyjno - opiekuńczy.  

 Stały kontakt utrzymywany jest również z sądami, w których sprawy dzieci i rodzin 

zastępczych omawiane są na bieżąco.  

 
2.2.10. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

 
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewnił osobom sprawującym rodzinną 

pieczę zastępczą, ich dzieciom oraz dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej 

poradnictwo i terapię. Pracownicy tutejszej jednostki udzielają porad wszystkim, którzy 

potrzebują takiego wsparcia. Osoby te mogą liczyć na poradę psychologiczną, prawną, 

pedagogiczną i socjalną. W razie potrzeby konsultowani są z innymi specjalistami. 

Pracownicy Centrum pracują na rzecz tych osób, pomagając im w rozwiązywaniu bieżących 

problemów, a także kształtują właściwe relacje z dziećmi. w okresie sprawozdawczym 

udzielono około 680 porad. 

Pracownicy Centrum starają się indywidualnie podchodzić do każdego zgłaszanego problemu 

i profesjonalnie udzielać pomocy. 

 
2.2.11. Zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego 

 
 Z pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego zatrudnionego w tutejszym 

Centrum skorzystała jedna rodzina zastępcza. Poradnictwo prawne realizuje się poprzez 

udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego 

i opiekuńczego. Rodziny zastępcze oraz kandydaci na rodziny zastępcze korzystają również 

z bieżącej pomocy prawnej udzielanej przez pracowników socjalnych. Porady udzielane przez 
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pracowników socjalnych dotyczą głównie prawa rodzinnego, między innymi – obowiązku 

alimentacyjnego, przepisów dotyczących rodzicielstwa zastępczego, opieki prawnej oraz 

uregulowania sytuacji prawnej dzieci. 

 

2.2.12. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej  

 

  Oceny sytuacji dziecka dokonuje się na posiedzeniu z udziałem: rodziny zastępczej,  

pedagoga, psychologa, asystenta rodziny, przedstawiciela ośrodka adopcyjnego, koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców biologicznych dziecka, z wyjątkiem rodziców 

pozbawionych władzy rodzicielskiej. Do udziału w posiedzeniu zaprasza się także 

przedstawicieli: sądu, ośrodka pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia i instytucji 

oświatowych.  

 Ocena sytuacji dziecka powinna być 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. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka Organizator  

formułuje na piśmie opinię dotycząca zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, bądź jej braku i przekazuje ją do właściwego sądu. 

 W 2016 roku sporządzono 121 ocen sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej. Oceny te 

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

szkół i przedszkoli oraz w konsultacji z wszystkimi zaproszonymi przedstawicielami 

współpracujących instytucji. 

 

2.2.13. Dokonywanie oceny rodziny zastępczej 

 

Organizator  dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej 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.  

Organizator dokonał 27 ocen rodzin zastępczych. Wszystkie oceny były pozytywne. 
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2.2.14. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest 

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno      

- pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci 

objętych tą pieczą 

 

 Organizator prowadził działalność diagnostyczno-konsultacyjną zgodnie 

z informacjami zawartymi w punktach 2.2.1 i 2.2.2. 

 Szkolono i udzielano wsparcia psychologicznego oraz pedagogicznego osobom 

sprawującym rodzinną pieczę zastępczą zgodnie z informacjami zawartymi w punktach 2.2.6, 

2.2.7 i 2.2.10. 

Ponadto dla rodziców dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą proponowano pomoc 

w ramach indywidualnego wsparcia psychologicznego lub udziału w grupie wsparcia. 

Udzielano również poradnictwa specjalistycznego, którego zasadniczym celem było 

dostarczenie pomocy człowiekowi potrzebującemu porady i nauczenie go samodzielnego 

radzenia sobie w przyszłości z podobnymi problemami.  

Pomoc psychologiczna: 

-  liczba pomocy udzielonej rodzinom biologicznym, których dzieci przebywają 

w  rodzinnej pieczy zastępczej - 1 rodzina, 

-   liczba pomocy udzielonej rodzinom zastępczym - 15 rodzin, 

- liczba osób objętych grupą wsparcia dla rodziców biologicznych - zawieszono 

działalność grupy wsparcia z powodu braku chętnych osób. 

 

2.2.15. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, 

o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

 

 Przeprowadzono analizę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej u 10 rodzin będących 

kandydatami na rodziny zastępcze.  

W związku z powyższym przeprowadzono 15 badań psychologicznych i 10 badań 

pedagogicznych z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
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2.2.16. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz 

prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie 

i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego 

 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej w roku sprawozdawczym zapewnił rodzinom 

zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym poradnictwo prowadzone przez 

starszego specjalistę pracy socjalnej, pracownika socjalnego, pedagoga,  koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa. Poradnictwo to miało na celu wzmocnić 

kompetencje rodzin zastępczych, w szczególności przez udział w różnego rodzaju 

szkoleniach, w grupach wsparcia, a także podczas każdorazowych wizyt koordynatorów 

w domach rodzin zastępczych. 

 

2.2.17. Przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów 

pracy 

 Organizator  w kwietniu 2016 roku przedstawił Staroście Chodzieskiemu oraz Radzie 

Powiatu Chodzieskiego sprawozdanie z efektów pracy za rok 2015. 

 

2.2.18. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających 

 

W 2016 roku zgłoszono do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Pile   

6 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. W 5 przypadkach ośrodek adopcyjny nie 

zakwalifikował dzieci do adopcji z uwagi na więzi z rodziną zastępczą, jedno (1) dziecko 

zostało zakwalifikowane do adopcji. Troje (3) dzieci zostało przysposobionych (w tym 2 

z roku 2015). 

 

2.2.19. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo 

prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, 

w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku 

 

Rodziny zastępcze nie zgłosiły Organizatorowi potrzeby zapewnienia opieki nad dziećmi 

umieszczonymi w pieczy zastępczej w związku z niemożnością sprawowania tymczasowej 

opieki z przyczyn jak powyżej. 
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2.2.20. Wyznaczenie Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i zapewnienie mu 

szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży  w okresie sprawozdawczym 

zatrudniało 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy obejmowali opieką po         

15 rodzin zastępczych. w ciągu roku pod opieką koordynatorów znajdowało się 55 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 82 dzieci.  

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 

- opieka i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami zastępczymi, 

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających  z pieczy    

zastępczej, 

- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą planu 

pomocy dziecku, 

- pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 

- zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym 

psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 

- zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

- udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 

- przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Koordynatorzy sporządzają następujące dokumenty: 

- ocenę sytuacji dziecka i rodziny zastępczej (która zawiera informację o rodzicach 

biologicznych dziecka – władza rodzicielska, alimenty; kontaktach dziecka z rodzicami lub 

rodzeństwem, sytuacji zdrowotnej dziecka, jego wynikach w nauce, ewentualnych 

problemach opiekuńczo – wychowawczych, zainteresowaniach, plan pomocy dziecku - cele, 

do których ma dążyć rodzina przy pomocy konkretnych działań),  

- sprawozdanie dotyczące sytuacji rodzinnej dziecka i sytuacji rodziny zastępczej (które 

zawiera wiadomości dotyczące sytuacji mieszkaniowej, bytowej i ekonomicznej rodziny 

zastępczej, opinię o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej do sądu, opinię 

o wynikach w nauce dziecka), 
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- ocenę rodziny zastępczej (która zawiera dane osobowe członków rodziny, sytuację 

mieszkaniową, stan zdrowia opiekunów dzieci, informację o problemach w sprawowaniu 

pieczy zastępczej, współpracę ze szkołą). 

Praca koordynatora polega przede wszystkim na pomocy w nawiązywaniu 

pozytywnych relacji między członkami rodziny, monitorowaniu sytuacji szkolnej dzieci oraz 

wspieraniu w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej. Podczas realizacji swoich zadań 

koordynator pozostaje  w kontakcie osobistym i telefonicznym z rodzinami zastępczymi. 

Spotkania odbywają  się nie rzadziej niż raz w miesiącu w miejscu zamieszkania rodziny 

zastępczej, a także w siedzibie Centrum w zależności od stwierdzonych i zgłoszonych 

potrzeb.  

W 2016 roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli 

w następujących szkoleniach: 

- ,,Realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej” 

w Wągrowcu, 

- debacie organizowanej przez KPP w Chodzieży dotyczącej przestępczości 

i demoralizacji nieletnich, 

- spotkaniu w WOA Filia w Pile dotyczącym organizacji posiedzeń zespołów do 

spraw oceny sytuacji dziecka, 

- konferencji dotyczącej zagadnień z obszaru polityki rodzinnej i pomocy społecznej 

w WUW w Poznaniu, 

- seminarium ,,(Re)socjalizacja nieletnich szansą na odwrócenie ich losu” 

w Wągrowcu. 

Szkolenia te pozwoliły koordynatorom  na podniesienie  ich  kompetencji i wiedzy na 

temat pieczy zastępczej.  
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3. Realizacja zadań z ustawy o pomocy społecznej 

 

3.1. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży 

Na terenie powiatu chodzieskiego funkcjonuje dom pomocy społecznej, który 

przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. 

Łącznie w  Domu, liczącym 120 miejsc, przebywało na dzień 31 grudnia 2016 roku          

- 119 mieszkańców. 

Liczba mieszkańców. 

Stan na 31.12. 2016 r. 

Liczba miejsc w domu pomocy społecznej 120 

Rzeczywista liczba mieszkańców w ciągu roku 146 

Liczba mieszkańców nowo przyjętych w roku 26 

Liczba mieszkańców, którzy odeszli  

z placówki w ciągu roku z różnych przyczyn  

 

25 

 

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

wynosiła na dzień 31.12.2016 r. – 20, 

Liczba osób przebywających na podstawie decyzji wydanych po 1.01.2004 r.  

wynosiła – 99. 

W ciągu roku odeszło  z DPS 25 osób w tym:  

-  3 rezygnacje, 

-  22 zgony. 

 

Zatrudnienie w DPS w Chodzieży (stan na 31.12.2016 r.): 

Liczba etatów 79,37 

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 85 

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

o dzieło, staż, itp.) 

3 
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Umieszczanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 

 Centrum przyjęło w 2016 r. 34 wnioski o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej 

w Chodzieży. Z roku poprzedniego przeniesiono 3 wnioski. Łącznie w roku 2016 na 

umieszczenie oczekiwało 37 osób, z tego: 

• z terenu powiatu chodzieskiego 4 osoby,  

• spoza powiatu 33 osoby.  

Realizując to zadanie, wydano 31  decyzji administracyjnych,  z tego: 

• 6 decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w DPS, 

• 25 decyzji umieszczających. 

 

Koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: 

Rok 2013 - 3.071,57 zł; Rok 2014 - 3.052,28 zł; Rok 2015 - 3.063,00 zł;  

Rok 2016 - 3.078,87 zł 

Na rok 2017 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi  3.150,45 zł 

 

Kontrola DPS 

Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad 

działalnością domów pomocy społecznej- art. 112 ust. 8 ustawy. 

W związku z powyższym jednostka przeprowadziła w okresie sprawozdawczym  

kontrolę problemową  w DPS,  w dniach 16-17 maja  2016 r. oraz kontrolę doraźną w dniu   

19 grudnia 2016 r. 

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

w Chodzieży.  

 

3.2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Udzielanie informacji o ulgach 

i uprawnieniach 

 
W jednostce 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. 
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Pracownicy socjalni ( 2 osoby)  udzielają informacji o przysługujących uprawnieniach 

wynikających z realizowanych przez Centrum zadań oraz porad z zakresu wsparcia 

socjalnego. Udzielają porad z zakresu wsparcia rodzinnego, w niektórych przypadkach 

porady nabierają charakteru wsparcia systemowego i długofalowego. Dotyczy to szczególnie 

rodzin, które mają problemy wychowawcze z dziećmi. 

Radca prawny przyjmował mieszkańców powiatu 1x 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. Liczba odnotowanych porad w ciągu roku               

- 35 spraw. 

Psycholodzy udzielali klientom specjalistycznego wsparcia i porad w zależności od 

specyfiki problemu. Prowadzono poradnictwo psychologiczne ukierunkowane na rozwiązanie 

konkretnych życiowych problemów lub terapię osadzoną w nurcie poznawczo                          

– behawioralnym. Ogólnym celem oddziaływania psychologów było wydobycie 

indywidualnych zasobów potrzebnych osobom do radzenia sobie z trudnościami. 

Wprowadzane były elementy psychoedukacji podnoszące ich kompetencje osobiste. Liczba 

spotkań z jedną osobą lub rodziną jest uzależniona od specyfiki sprawy. 

Liczba spraw prowadzonych w ciągu roku przez psychologów z wyłączeniem 

rodzinnej pieczy zastępczej  wyniosła 15.  Psycholodzy wspierali także indywidualnie 

rodziców biologicznych dzieci umieszczonych na terenie powiatu w pieczy zastępczej- liczba 

odnotowanych spraw 5. 

Zaznaczyć należy, że poradnictwo psychologiczne i prawne jest oczekiwaną formą 

pomocy i wsparcia przez mieszkańców powiatu chodzieskiego. Z ilości chętnych osób  

oczekujących na tego typu wsparcie i pomoc wynika, iż należy je poszerzyć.  

Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych udziela porad głównie z zakresu 

zadań w ramach rehabilitacji społecznej tj.: dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych, 

sprzętu rehabilitacyjnego, barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 

oraz przedmiotów ortopedycznych. Informuje także o innych zadaniach realizowanych przez 

PFRON np. z zakresu rehabilitacji zawodowej czy z programu „Aktywny Samorząd”. Udziela 

także informacji o głównych ulgach i uprawnieniach wynikających z posiadanych orzeczeń 

do celów rentowych i pozarentowych. 
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3.3. Usamodzielnienia z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i innych instytucji 

W 2016 r. pomocy pieniężnej z tytułu usamodzielnienia udzielono 1wychowankowi, który 

opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Kwota usamodzielnienia wynosiła 3 444,00 zł. 

Usamodzielnienia z mocy ustawy udziela się osobom, które opuściły: 

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające    

  całodobową opiekę, 

- zakłady poprawcze, 

- specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, 

- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

- schroniska dla nieletnich, 

- domy pomocy społecznej dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, 

  oraz rodzin zastępczych i placówek działających na ww. ustawie. 

 
Wychowankom tym udziela się wsparcia w postaci: 

 - pracy socjalnej, 

- pomocy pieniężnej i pomocy na zagospodarowanie, 

- uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

- uzyskania zatrudnienia. 

 

4. Realizacja zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 
4.1. Zadania wynikające z Programu  

Do zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie  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, 
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4)  zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

interwencji kryzysowej. 

 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat  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. 

 

Powiat realizował „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy  

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

- 2016”. Celem głównym Programu było zwiększenie skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Cele szczegółowe: 

 

I. PROFILAKTYKA  

Rozpowszechniano ulotkę pn. „Stop Przemocy - Nie bądź obojętny - Reaguj!” 

zawierającej miedzy innymi dane teleadresowe instytucji zajmujących się szeroko 

pojętą profilaktyką przeciwdziałania przemocy. 

II. INTERWENCJE 

W odpowiedzi na pisma o zaistnieniu przemocy w rodzinie i podjętych interwencji 

przez Policję (91 spraw), informowano sprawców i ofiary  przemocy o możliwości 

uzyskania wsparcia i pomocy w Centrum, jak  również o możliwości uzyskania 

przez ofiary schronienia i wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile, do którego skierowanie wydaje ośrodek 

właściwy dla miejsca zamieszkania ofiary. 

III. WSPARCIE DLA OFIAR PRZEMOCY I ICH RODZIN 

Po poinformowaniu ofiar przemocy i sprawców o możliwości skorzystania z porad 

i wsparcia jednostki, 13 osób podjęło indywidualne konsultacje z pracownikami 

socjalnymi. 
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4.2 Zapobieganie przemocy w pieczy zastępczej. 

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przeprowadzono grupowe 

spotkania na temat przemocy dla dzieci z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo         

– wychowawczych mających na celu głównie profilaktykę oraz podniesienie kompetencji 

w kwestii przemocy. Spotkania prowadzone były przez kuratora zawodowego przy udziale 

psychologa, koordynatorów oraz pracowników socjalnych  jednostki. Podopieczni podzieleni 

zostali na kilkuosobowe zespoły, przy czym kryterium doboru był ich wiek. Dzieciom 

umożliwiono swobodne wypowiadanie się na temat spraw i problemów ich dotyczących, bez 

obecności bezpośrednich opiekunów. W grupie do 7 r.ż. po przeprowadzonej pogadance, 

dzieci sporządzały rysunki o tematyce rodzinnej. Narzędziem badawczym w grupach 

wiekowych powyżej 7 roku życia była ankieta sporządzona przez pracowników Centrum. 

Ponadto pracownik socjalny przeprowadził indywidualne rozmowy z wychowankami 

placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

 

5. Realizacja zadań z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Środki z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej przyznawane są według 

algorytmu przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w Warszawie.  

W 2016 roku powiat algorytmem otrzymał środki w wysokości: 1.163.540 zł. 

W tej kwocie znajdowały się również środki przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Chodzieży  w wysokości 559.860 zł.  

Przyznane środki zostały rozdysponowane na poszczególne zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego                           

Nr XVIII/87/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w tym: 

   * rehabilitacja społeczna 1.138.540 zł. 

   * rehabilitacja zawodowa     25.000 zł. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/156/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku ostateczny podział 

środków przedstawiał się następująco: 

   * rehabilitacja społeczna   1.139.215 zł. 

   * rehabilitacja zawodowa      24.325 zł. 
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Procentowy podział środków PFRON ilustruje poniższy wykres. 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach ustawy realizowało 

 następujące zadania: 

 

5.1. Turnusy rehabilitacyjne – jako zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji, połączona 

z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności 

psychofizycznej, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, zainteresowań a także 

udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

Plan wynosił: 198.781,00zł. 

Poniższa tabela przestawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1. Liczba osób wraz z opiekunami 

ubiegająca się o dofinansowanie 

296 ok. 251.000 

2. Wypłacone dofinansowania 190 198.781 

 w tym dla osób dorosłych z opiekunami 151 158.402 

 w tym dla dzieci z opiekunami 39 40.379 

 

Zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Chodzieży z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznawania dofinansowania 

do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 

w 2016 roku, dofinansowanie tej samej osobie dorosłej przysługiwało raz na dwa lata.  
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Wykres ilustruje procentowy udział liczby osób w turnusach: 

 

 

 

 

5.2. Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się 

  

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 ramach tego zadania przeprowadzono zgodnie ze złożonymi wnioskami  33 wizytacje 

w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wizytacje miały na celu wyłonienie osób 

niepełnosprawnych, które znajdowały się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i wymagały 

w pierwszej kolejności pomocy.  

Plan wynosił: 43.559 zł. 
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Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski 33 328.000 

2 Wypłacone dofinansowania  5 43.523 

3 Bariery architektoniczne 5 43.523 

4 Bariery techniczne 0 0 

5 Bariery w komunikowaniu się  0 0 

 
W ramach barier architektonicznych przystosowano 4 łazienki uwzględniając indywidualne 

potrzeby osób niepełnosprawnych (płytki antypoślizgowe, siedziska, pochwyty, urządzenia sanitarne). 

Wybudowano 1 podjazd umożliwiając wyjazd z balkonu w bloku na parterze.  

Przykładowe zdjęcia przedstawiają przystosowane łazienki 
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5.3 .Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 

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

rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mający za zadanie 

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 i trójkołowe, wózki 

inwalidzkie, materace i poduszki przeciwodleżynowe,  itp.  

Plan wynosił: 337.015 zł. 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1. Złożone wnioski  352 915.688 (PFRON+NFZ+ udział 

własny) 

2. Zawarte umowy na sprzęt 

rehabilitacyjny 

 

10 

 

18.388 

3. Ogółem środki wydatkowane na 

przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny 

 

307 

 

337.008 

 

Wykres ilustruje procentowy udział liczby osób w zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, 

środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny . 
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5.4. Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych 

W 2016 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu zadanie nie było realizowane. Nie 

zabezpieczono na ten cel środków finansowych z uwagi na ogromne potrzeby w zakresie 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.  

5.5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

Do dnia 30 listopada 2015 roku (termin wynikający z przepisów) żadna organizacja 

nie złożyła do Centrum wniosku na ten cel.  

 

6. Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 

Centrum realizuje program od 2012 roku na podstawie zawartej umowy Nr AS3/000012/15/D 

pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, która jest każdego roku aneksowana.  

Zadania są realizowane zgodnie z wytycznymi PFRON zawartymi w następujących 

dokumentach: 

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” w 2016 roku, 

- Zasady wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach 

modułu i i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.  

W 2016 roku realizowano 2 Moduły: 

Moduł i – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 

  Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

             Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III 

poziomie jakości). 
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             Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla    

             osoby zależnej. 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Realizację powyższych zadań obrazuje poniższa tabela: 

Lp. Obszar programu/numer zadania Przekazane przez 

PFRON środki ogółem 

Przyznane/wydatkowane 

dofinansowanie/refundacja 

I Moduł I  

 

 

 

132.384,82 

33.372,40 

2 Obszar A, zadanie 1 Brak wniosków 

 Obszar A, zadanie 2 Brak wniosków 

4 Obszar B, zadanie 1 8.188,00 

 Obszar B, zadanie 2 Brak wniosków 

6 Obszar C, zadanie 2 5.120,00 

7 Obszar C, zadanie 3 20.064,40 

8 Obszar C, zadanie 4 Brak wniosków 

9 Obszar D Brak wniosków 

II Moduł II 46.470,00 

 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie dofinansowań 

 

Zgodnie z wytycznymi PFRON przeprowadzona została również kontrola przyznanych 

dofinansowań za 2015 rok i ewaluacja programu.  

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi przekazywania dofinansowania 

studentom w ramach Modułu II (II transza czesnego + dodatek) po zaliczeniu semestru, 

Centrum musi dokonać ostatecznego rozliczenia do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Stąd kwota 

wydatkowanych środków będzie większa o około 9.385 zł. 

 

Lp. 

Obszar 

programu/numer 

zadania 

Przyznane/ 

wydatkowane 

dofinansowanie

/refundacja 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Przyznane 

świadczenie 

(ilość osób) 

Dorośli Dzieci 

I Moduł I 33.372,40 7 5 4 1 

3 Obszar B, zadanie 1 8.188,00 3 1 0 1 

 Obszar C, zadanie 2 5.120,00 3 3 3 0 

4 Obszar C, zadanie 3 20.064,40 1 1 1 0 

II Moduł II 46.470,00 28 27 27 0 

Razem: 79.842,40 35 32 31 1 
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Podsumowując PFRON 

Łącznie wydatki z PFRON w 2016 roku wynosiły 1.243.339,40 zł 

 

 

 

 

Warsztaty 

Terapii 

Zajęciowej 

559 860 

45%

Aktywny

Samorząd

79 842,40

6%

Pozostałe 

zadania

603 637 

49%

Niewykorzystane  

43

0,01%
Likwidacja 

barier 

43523

7,21% 

Zaopatrzenie 

w sprzęt 

rehabilitacyjny 

i przedmioty 

ortopedyczne 

337008

55,83% Turnusy 

rehabilitacyjne 

198 781

32,93% 

Rehabilitacja 

zawodowa  

24 325

4,03%

Sprzęt 

rehabilitacyjny 

dla jednostek 

0

0 % 
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7. Roczna ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy w Chodzieży. Jest to placówka o zasięgu 

ponadgminnym, do której uczęszcza 35 uczestników.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ze środków PFRON przekazywało 

środki na działalność warsztatu w wysokości: 

- zgodnie z przekazanym algorytmem kwotę 559.860 zł 

- dodatkowo Powiat przekazał obowiązkowo 10% środków ogółu budżetu tj. 62.207 zł. 

W  listopadzie przeprowadzono kontrolę problemową Warsztatu. Zakres kontroli obejmował:  

       - zakup biletów miesięcznych dla uczestników, 

       - wydatki związane z niezbędną wymianą zużytego sprzętu wyposażenia Warsztatu lub     

       jego dodatkowym wyposażeniem, 

      - współpraca z rodzicami lub opiekunami 10 losowo wybranych uczestników. 

Fundacja otrzymała informację o wynikach kontroli wraz z zaleceniami. Informacja jest 

dostępna w siedzibie Centrum.  

Kontrola podsumowująca roczną działalność warsztatów przeprowadzona została w bieżącym 

roku. Wyniki kontroli przedstawione zostały poniżej w rocznej ocenie działalności Warsztatu.  

Fundacja prowadząca Warsztat w dniu 21 lutego 2017 roku złożyła do Centrum roczne 

sprawozdanie za rok 2016 z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych Warsztatu. Sprawozdanie dostępne w Centrum.  

 

ROCZNA  OCENA  DZIAŁALNOŚCI  

WARSZTATU  TERAPII  ZAJĘCIOWEJ  w  CHODZIEŻY 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży został utworzony 1 września 1993 roku 

przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy 

w Chodzieży. Finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Chodzieskiego zgodnie z art. 68c ust 2 ustawy  
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z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Warsztat jest placówką typu dziennego. W 2016 roku swoje zadania realizował w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 35 uczestników.   

Zgodnie z § 21 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka 

prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej 

i wykorzystania środków finansowych warsztatu w terminie do 1 marca następnego roku.  

Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy 

w Chodzieży sprawozdanie złożyła dnia 21 lutego 2017 roku.  

Sprawozdanie zawiera następujące informacje. 

1. Rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu przez Warsztat środków 

finansowych wraz z informacją o środkach finansowych uzyskanych ze sprzedaży 

produktów oraz usług WTZ. 

Kwota środków przyznanych na działalność WTZ w 2016 roku według algorytmu 

PFRON wynosiła: 559.860 zł.  

Poniższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków związanych 

z działalnością WTZ w wykorzystaniu środków finansowych PFRON w 2016 roku. 

 

Lp. Rodzaj kosztów 
Wydatkowane 

środki 

% udział ogółu 
środków PFRON -

559.860zł 
1. Wynagrodzenia  482.116,57 86,11 

2. Usługi materialne i niematerialne 24.768,49 4,42 

3. Eksploatacja samochodu 10.570,28 1,89 

4. Szkolenia pracownika 930,31 0,17 

5. Ubezpieczenie 1.285,83 0,23 

6. Wycieczki uczestników 4.363,00 0,77 

7. Materiały do terapii 9.325,52 1,67 

8. Trening ekonomiczny 23.100,00 4,13 

9. Pozostałe koszty 3.400,00 0,61 

 

Warsztat prowadzi działalność o charakterze niezarobkowym, dochód ze sprzedaży 

produktów i usług wykonanych przez uczestników w ramach realizowanego programu terapii 
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przeznaczony został na: imprezy integracyjne, wycieczki, wystawy, poczęstunki, nagrody, 

paczki świąteczne, opłaty bankowe i pocztowe itp.   

Zestawienie środków przedstawia się następująco: 

 - bilans na 01.01.2016 – 15.370,42 zł 

 - wpływy – 15.914,30 zł 

 - wydatki – 8.807,61 zł 

Stan środków na 31.12.2016 roku wynosi: 22.477,11 zł. 

Fundacja przedstawiła również stan konta na dzień 31.12.2016 roku, z którego wynika, iż 

wszystkie środki PFRON przekazane na działalność WTZ zostały wydatkowane.  

 

2. Informacja o: 

a) liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności  

W 2016 roku uczestnikami warsztatu było 35 osób niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych przedstawiono podział na kobiety i na mężczyzn, a także na 

stopnie i rodzaj ich niepełnosprawności. 

Kobiety Mężczyźni 

znaczny umiarkowany znaczny umiarkowany 

13 3 12 7 

16 19 

35 

  

b) ogólnej frekwencji uczestników  w zajęciach warsztatu w poszczególnych 

miesiącach roku sprawozdawczego 

Warsztat przestawił frekwencję uczestników w sposób tabelaryczny z podziałam na 

poszczególne miesiące. Najniższą frekwencję zanotowano w miesiącu marcu 80,50% 

a najwyższą w miesiącu listopadzie 95,14%. 

 

c) formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej 

W 2016 roku główne cele rehabilitacyjne Warsztat realizował w różnych formach zajęć 

warsztatowych. Terapia zajęciowa prowadzona była: 

 - w pracowni gospodarstwa domowego, 

 - w pracowni rękodzielniczej, 

 - w pracowni ogrodniczo-plastycznej, 

 - w pracowni stolarskiej, 
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 - w pracowni ceramicznej, 

 - w pracowni komputerowej. 

Ponadto w Warsztacie przeprowadzane są zajęcia uzupełniające nastawione na 

wyrównywanie deficytów rozwojowych, korygowanie nieprawidłowych nawyków 

i zachowań oraz zapewniających możliwość usprawnienia ruchowego i poznawczego. Ważną 

formą działalności Warsztatu są również zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia. 

Podobnie jak w latach poprzednich realizowane były treningi: 

-  umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej, 

-  umiejętności społecznych, 

- umiejętności zawodowych poza Warsztatem.  

Placówka dużą wagę przywiązuje również do rehabilitacji ruchowej uczestników.                   

35 podopiecznych miało zapewniony indywidualny program usprawnienia ruchowego przy 

użyciu sprzętu dostępnego w sali rehabilitacyjnej Warsztatu. Uczestnicy także czynnie brali 

udział w życiu społecznym poprzez organizacje lub uczestnictwo w różnego rodzaju 

imprezach mających na celu rehabilitację społeczną, promowanie działalności WTZ oraz 

przełamywanie stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych.  

 

d) liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat  wraz z podaniem przyczyn ich odejścia 

W 2016 roku jeden uczestnik opuścił Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży. Przyczyną 

rezygnacji było pogorszenie stanu zdrowia.  

Zgodnie z art. 10f ust 2 ustawy podmiot prowadzący warsztat przyjmuje i zatwierdza 

w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszenia osób do uczestnictwa 

w warsztacie.  

W związku z powyższym w celu przejrzystości w przyjmowaniu uczestników PCPR 

ponownie przedstawił Fundacji umowę określającą procedury uzgadniania przyjmowania 

uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży. Umowa po dokonaniu poprawek 

została podpisana przez Starostę Chodzieskiego oraz Fundację w dniu 29 września 2016 roku. 

Nowy uczestnik został przyjęty do warsztatu w październiku 2016 roku.     

 

e) liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

- rehabilitacji społecznej, 

- rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów.  
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Okresowa ocena uczestników pod względem zaradności osobistej, rehabilitacji społecznej, 

rehabilitacji zawodowej została przez Warsztat przedstawiona w sposób tabelaryczny.  

Z tych danych wynika, iż: 

 - u 18 uczestników nastąpił wzrost poziomu funkcjonowania, 

 - u 13 uczestników widoczny jest spadek poziomu funkcjonowania, 

 - u 4 uczestników efekty utrzymują się na tym samym poziomie.  

W ocenie zastosowano skalę od 0-120 punktów. 

 

3. Informację o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników 

warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego  

programu rehabilitacji.  

Rada programowa warsztatu opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla 

każdego uczestnika. Co najmniej raz w roku dokonuje okresowej oceny realizacji 

indywidualnego programu rehabilitacji.  

W 2016 roku na podstawie dokonanych ocen rada uznała, że: 

 - 17 osób jest zdolnych do podjęcia zatrudnienia w warunkach specjalnych pod 

warunkiem przełamania barier w świadomości uczestnika i jego rodziny lub zapewnienia 

szczególnych warunków pomocy wynikających z niepełnosprawności ruchowych, 

 - 11 osób pozytywnie rokuje co do przyszłych postępów w rehabilitacji, które 

umożliwiają zatrudnienie, 

 - 7 osób ma małe szanse na osiągnięcie zdolności do podjęcia zatrudnienia, są to 

kandydaci do ośrodka wsparcia.  

W 2016 roku odbyło się 17 posiedzeń Rady Programowej.  

 

Podsumowanie działalności WTZ w  2016 roku.  

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży  realizował zadania na rzecz uczestników zgodnie 

z założeniami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.  

W związku z powyższym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ocenia 

pozytywnie działalność warsztatu terapii zajęciowej w 2016 roku. 

Ocenę działalności Warsztatu dokonano na podstawie: przeprowadzonej kontroli, składanych 

sprawozdań kwartalnych oraz złożonego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej 

i wykorzystania środków finansowych WTZ za 2016 rok.  

 



52 
 

8.   Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży wydaje 

orzeczenia dla celów pozarentowych, a w szczególności dla celów pomocy społecznej, 

zatrudnienia oraz korzystania z różnego rodzaju ulg i uprawnień. 

W 2016 roku Zespół przyjął 1 284 wniosków osób niepełnosprawnych i wydał  1 303 

orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z czego 443 orzeczenia dla 

osób przed 16 rokiem życia.  

 Łącznie w Zespole zarejestrowano 2.551 spraw, wysłano 2. 539 pism. 

S k ł a d   z e s p o ł u  w  o s o b a c h 

Lp. Członkowie zespołu orzekającego Liczba 

1. Przewodniczący 1 

2. Sekretarz 1 

3. Lekarze 5 

4. Psycholodzy 2 

5. Pedagodzy 2 

6. Doradcy Zawodowi 4 

7. Pracownicy socjalni 5 

 Razem członkowie 20 

8. Obsługa administracyjna 2 

 Ogółem osoby zatrudnione  22 

 

Analiza wydanych orzeczeń dla osób dorosłych 

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

Stopnie niepełnosprawności Orzeczenia  

o niezaliczeniu 

 

odmowa 

ustalenia 

stopnia 

 

Znaczny umiarkowany lekki Razem 

196 339 261 53 10 856 

Wydane orzeczenia na podstawie art.5a ustawy 

1 0 0 0 0 1 
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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 

66 94 304 332 386 407 

 

3. Liczba wydanych orzeczeń według wykształcenia i zatrudnienia – osoby powyżej 16 

roku życia 

Wykształcenie Zatrudnienie 

mniej niż podst. podstawowe zasadnicze średnie 

 

wyższe 
Tak Nie 

58 168 290 218 62 166 630 

 
Analiza wydanych orzeczeń dla dzieci 

1.    Liczba orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 361 

2. Orzeczenia o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 

82 

3. Orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 0 

 

 

860; 66%

443; 34%

Liczba wydanych orzeczeń w 2016r.

osoby powyżej 16 r.ż.

osoby przed 16 r.ż.
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LEGITYMACJE 

 
Liczba wydanych legitymacji  dla osób niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

Karty Parkingowe 
Liczba wydanych kart parkingowych. 

 Liczba wniosków Liczba wydanych kart Liczba wydanych kart dla jednostek 

Rok 2014 119 114 1 

Rok 2015 375 374 1 

Rok 2016 179 187 0 

 

 

 

 

196; 22%

339; 40%

261; 31%

10; 1%

53; 6%

Orzeczenia wydane dla osób dorosłych

stopień znaczny

stopień umiarkowany

stopień lekki

odmowa ustalenia stopnia

niepełnosprawności

niezaliczenie

Ogółem Dla osób po 16 r.ż. Dla osób przed 16 r.ż. 

205 169 38 



55 
 

9. Wykaz  potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie 

systemu pieczy zastępczej  

 

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 

A. Potrzeby Kadrowe 

1. Zatrudnienie pracownika do prowadzenia świadczeń z systemu pieczy 

zastępczej - 1 etat - 29 910 zł brutto (wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracodawcy i ZFŚS 

na cały rok). 

Zadania: 

- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, 

- wypłata świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek    

  opiekuńczo-wychowawczych, 

-  wypłata dodatków wychowawczych z „Programu 500+”, 

-  przygotowywanie projektów budżetu, 

-  przygotowywanie tabeli „zaangażowania” i „zapotrzebowania”, 

-  sporządzanie not obciążeniowych dla gmin, 

- prowadzenie porozumień z powiatami na których zostało umieszczone dziecko    

  pochodzące z terenu powiatu chodzieskiego i odwrotnie w przypadku umieszczenia     

  dziecka na naszym terenie zarówno dla rodzinnej pieczy zastępczej jak i instytucjonalnej    

  pieczy zastępczej, 

- prowadzenie egzekucji dla rodziców biologicznych oraz innych świadczeń nienależnie   

  pobranych w pieczy zastępczej. 

2. Zatrudnienie pracownika do spraw rehabilitacji społecznej  

1 etat - 29 910zł brutto (wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracodawcy i ZFŚS na cały rok) 

Zadania: 

- realizacja Programu „Aktywny Samorząd” 

- nadzór i kontrola w WTZ 

- obsługa osób niepełnosprawnych (wnioski, udzielanie informacji) 

- współpraca z NGO 

- obsługa Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

3. Zwiększenie etatu dla  radcy prawnego z ½ etatu do 1 etatu - 18. 544 zł. 

4. Zwiększenie etatu dla psychologa o ½ etatu - 19.262 zł. 
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B. Pozostałe potrzeby 

1. Potrzeby w zakresie świadczeń dla rodzin zastępczych. 

W budżecie na rok 2016 po dokonanych zwiększeniach zabezpieczono środki na 

świadczenia obligatoryjne. Braki  występują na świadczeniach fakultatywnych tj.: 

-     na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, 

-     na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, 

-  na wydatki związane z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń 

mających wpływ na jakość sprawowanej opieki tzw. jednorazówki. 

Ponadto nie zabezpieczono żadnych środków na świadczenia fakultatywne dla zawodowej 

rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego. Może ona ubiegać się 

o dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego oraz raz w roku na pokrycie kosztów 

związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w lokalu.  

2. Potrzeby w zakresie świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i innych placówek typu mow, zakłady poprawcze, zakłady 

karne, mos.  

Brakujące obligatoryjne środki finansowe na usamodzielnienia wychowanków z placówek 

-  9.700 zł. 

3. Zabezpieczenie paragrafu 4330 związanego z tymczasowym i  natychmiastowym 

umieszczeniem dziecka pochodzącego z naszego powiatu w rodzinnej pieczy zastępczej. Tu 

stosuje się noty obciążeniowe. W przypadku umieszczenia dziecka w zawodowej rodzinie na 

terenie innego powiatu, Centrum bezzwłocznie otrzyma notę obciążającą za pobyt tego 

dziecka. Spowoduje to konieczność zapłaty w terminie wyznaczonym przez obciążającego  

(zwykle 7 do 14 dni).  Brakująca kwota to 5 000 zł. 

4. Zapewnienie środków finansowych na zakup materiałów dydaktycznych do szkoleń 

oraz niezbędnych testów psychologicznych - 5 000 zł. 

5. Szkolenie i doskonalenie kadry pomocy społecznej - 5 000 zł. 

6. Przeprowadzenie remontu w jednostce, w tym malowanie pomieszczeń biurowych 

i korytarza, wymiana zużytych paneli podłogowych - 30 000 zł. 

C. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży 

- na bieżącą działalność Zespołu - 50.000 zł. środki Wojewody. 

  D. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

- rehabilitacja społeczna - braki szacuje się na około 900 000 zł, w tym na: 

- turnusy rehabilitacyjne - 350 000 zł; - sport, kulturę rekreację - 50 000 zł. 

- bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się 300 000 zł 
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- sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 200 000zł. 

 

II. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie 

Ogółem potrzeby 760 000zł, z przeznaczeniem na: 

1. Dom Dziecka w Szamocinie  

- zakup pralnicy - 14 000 zł, 

- montaż windy na żywność - 80 000 zł, 

- remont dachu, odnowienie elewacji, wymiana  instalacji gazowej, elektrycznej  

  i wodno–kanalizacyjnej - 500 000 zł, 

- remont łazienek - 16 000 zł. 

2. Centrum Placówek - 150 000 zł - remont dachu i elewacja. 

III. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży 

Ogółem potrzeby :  530 000,00 zł., z przeznaczeniem na: 

-  elewacje budynku głównego - 150 000 zł, 

-  remont pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych - 100 000 zł, 

-  rekultywacja terenów zielonych i parku - 65 000 zł, 

-  wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku głównym - 50 000,00 zł, 

-  zakup mebli m.in. krzesła, stoły, szafy - 100 000 zł, 

- zakup pościeli, kołder, poduszek, ręczników, odzieży dla mieszkańców, firan - 25 000,00 zł, 

- zakup sprzętu agd i rtv: pralki, roboty kuchenne, wózki sprzątające, zestawy- talerze, kubki, 

sztućce - 20 000,00 zł, 

-  zakup środków higieny osobistej i materiałów opatrunkowych - 20 000,00 zł. 

 
Ponadto powiat chodzieski nie posiada:  

• ośrodka interwencji kryzysowej,  

• ośrodków wsparcia – w tym m.in. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży,  dla osób doświadczających przemoc w rodzinie, 

• mieszkań chronionych – szczególnie dla usamodzielnianych wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.  

 

Dziękuję za uwagę 

Marzena Łuczak 
Dyrektor PCPR Chodzież 


