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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 1999 r. 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 tym Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powyższych obszarach, wysokość środków, jakimi 

dysponowało w 2018 roku, stan zatrudnienia, a także funkcjonowanie Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży. 

W sprawozdaniu przedstawiona została również działalność, jaką wykonywała 

jednostka w zakresie sprawowanego nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej   w Chodzieży, 

Warsztatem Terapii Zajęciowej w Chodzieży wraz z oceną działalności Warsztatu. 

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 na lata 2011-2020, 

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

    w Rodzinie w powiecie chodzieskim na lata 2017-2025, 

5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. 

Przy realizacji ustawowych zadań współpracowaliśmy 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. 
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Wykonując  bieżące zadania w 2018 r. zarejestrowano następującą ilość spraw: 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży: wpłynęło 4.369 spraw, 

wysłano 5.352 pisma,  

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży: 

wpłynęło 2.870 spraw, wysłano 2.176 pism. 

   

 

 
1.2. Zatrudnienie w jednostce. 

 

W 2018 r. zatrudnienie w PCPR wynosiło 12,5 etatów:  

- Dyrektor Centrum/Przewodniczący PZOON   1 etat 

- Główny księgowy       1 etat 

- Księgowy/Referent do spraw kadr     1 etat 

- Pracownik ds. świadczeń     1 etat 

Centrum
60%

Zespół
40%

Łączna ilość spraw zarejestrowanych  
7.239

Centrum
70%

Zespół
30%

Łączna ilość wysłanych pism - 7.203
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- Radca Prawny        ½ etatu 

- Pracownicy Socjalni       2 etaty 

- Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej    4 etaty (3 ze środków EFS)   

- Główny Specjalista do Spraw Rehabilitacji    1 etat 

- Psycholog         ½  etatu  

- Pomoc administracyjna – biurowa     ½ etatu 

 

Zatrudnienie w PZOON   wynosiło 3,75 etatów: 
- Sekretarz        1 etat 

- Pracownicy administracyjni     2 etaty 

- Pomoc administracyjna – biurowa    ¾ etatu 

 

1.3. Budżet jednostki. 

1.3.1. Wydatki.  

Dział 852 - Pomoc Społeczna 

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 
 
Plan 521.296zł., wykonanie wyniosło 520.139,72zł., co stanowi 99,78% planu. 

 

Dział 855- Rodzina 

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych  

Plan 94.899,00zł., wykonano 94.152,83zł., co stanowi 99,21% planu. 

Rozdział  85508 - Rodziny zastępcze               

Plan 1.601.735,00zł., wykonano 1.577.082,90zł., co stanowi 98,46% planu.  

 
 

Dział 853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 
Rozdział 85321 - Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
 
Plan  210.441,10zł., wykonano 209.734,67zł., co stanowi 99,66% planu. 

Rozdział 85395 - Pozostała działalność  

Zadanie - obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady do Spraw  Osób 

Niepełnosprawnych.                                 

Plan 250,00zł., wykonano 250,00zł., co stanowi 100% planu. 
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Zadanie - Projekt: ,,Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 

2014+), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Plan – 605.552,52zł., wykonano 600.797,93zł., co stanowi 99,21% planu. 

 

ŚRODKI  POZABUDŻETOWE 

Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

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

osób niepełnosprawnych 

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  

14 376 14 375 

Razem rehabilitacja zawodowa 14 376 14 375 

5. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów 
działania warsztatów terapii zajęciowej  
 

 
636 180 

 
636 180 

6. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych  
 

352 249 352 249 

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

28 364 27 673 

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  

131 288 131 128 

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

- 
 
- 

11. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego 
lub tłumacza przewodnika  

- 
 
- 

 Razem rehabilitacja społeczna 1 148 081 1 147 230 

                                                                        
Ogółem 

1 162 457 1 161 605 
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II. Program „Aktywny Samorząd” - realizowany na podstawie Uchwały Rady Powiatu 

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

Nr AS3/000036/15/D pomiędzy Powiatem Chodzieskim a PFRON, aneksowanej według 

potrzeb.  

Rozpatrzono wszystkie wnioski i przyznano dofinansowania na kwotę: 62.562 zł   

 

Podsumowując: 

 

 

rozdział 85510 
placówki-

usamodzielnienia 
94 153

2%

rozdział 85508-
rodziny zastępcze  

1 577 083
37%

rozdział 85218 PCPR  
520 140

12%

rozdział 85321 
PZOON 209 735

5%

rozdział 85395 -
Pozostała działalność 

Projekt Unijny-
601 048, w tym 250zł 

S. Rada
14%

PFRON ustawa    
1 163 497

35%

PFRON Aktywny 
Samorząd 62 562

2%

Wydatki PCPR w 2018 r. wynosiły 4 226 326zł. 
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 611,85zł. 

Dział 855 - Rodzina 

Rozdział 85510 -  działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych  

Plan 797 920zł., wykonanie 801 358,45zł. co stanowi 100,43%, w tym: 

1. Od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: 3 347,84zł., 

2. Od powiatów w wyniku zawartych porozumień na dzieci przebywające  

w placówkach: 281 016,77zł., 

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

516 257,25zł., 

4. Świadczenia nienależnie pobrane: 468,95zł., 

5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od rodziców biologicznych oraz z tytułu 

zwrotu świadczeń: 267,64zł. 

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

dzieci w placówkach wynoszą 614 459,99zł. 

Należności z tytułu powyższych spraw są przekazane do Urzędów Skarbowych. 

 
Rozdział  85508 - Rodziny zastępcze  

Plan 348 020zł., wykonanie 353 236,09zł., co stanowi 101,50%, w tym: 

1. Od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4 552,48zł., 

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

zastępczych: 140 190,81zł., 

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

206 739,81zł., 

4. Odsetki nieplanowane: nieterminowe wpłaty i zwrot świadczeń nienależnie 

pobranych: 409,06zł, 

5. Zwrot wydatków poniesionych w 2017r. w wyniku rozliczenia wydatków na 

podstawie porozumień: 1343,93zł. 

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

dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 388 109,91zł. 

Należności z tytułu powyższych spraw są przekazane do Urzędów Skarbowych. 

Dział 852 Pomoc Społeczna 

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 
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Plan 150zł., wykonanie 317,86zł., co stanowi 211,91%. 

Dział 853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 

Rozdział 85321 - Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

Dochód za wydanie kart parkingowych w wysokości 4 824,00zł.  

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 2,5 % kwoty 

przeznaczonej na wydatki tj. 29 052,00zł. 

 
 
 

 

rozdział 85510 
placówki- 801 358

67%

rozdział 85508-
rodziny zastępcze  

353 236
30%

rozdział 85218 
PCPR  318

0%

rozdział 85321 
PZOON- Karty 

Parginkowe 4 824
0%

PFRON ustawa   
29 052

3%

odsetki na 
rachunkach 

bankowych- 612
0%

Dochody PCPR w 2018r. wynosiły 1 189 400zł.
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1.4. Kontrola Zarządcza. 

 
W ramach kontroli zarządczej wydano w ciągu roku 21 zarządzeń, w tym 2 

zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Ponadto w ciągu roku 

przekazano do Zarządu Powiatu 46 wniosków w sprawie zmiany w planie finansowym 

wydatków jednostki. 

Ponadto, sporządzono sprawozdanie z realizacji celów w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Chodzieży za rok 2017, przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej 

oraz wydano oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017r. Przyjęto na rok 2019 

plan realizacji funkcji stałych jednostki, zadań realizowanych w ramach funkcji. Określono 

mierniki i ich wartości oraz główne mechanizmy kontroli zadań. Określono poziom 

akceptowanego ryzyka, jego skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia, skalę ryzyka oraz 

rodzaju reakcji Dyrektora jednostki na ryzyko. 

 W ramach tego zadania pracownicy jednostki spotykali się regularnie około 4 razy w 

miesiącu, przy czym najważniejsze omawiane sprawy odnotowywano w formie pisemnej - 

zarejestrowano 10 spotkań. 

 

 

 

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

zastępczej.  Sprawozdanie z efektów pracy.  

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży realizowało w 2018 roku 

zarówno zadania powiatu jak i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Podejmowane działania były zgodne z Powiatowym Programem Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2018 - 2020 przyjętym uchwałą nr XXXIX/237/2017 Rady Powiatu 

Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017r. oraz Powiatowym Programem Pomocy Dziecku 

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

Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2009 r. 
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2.1. Zadania powiatu wykonywane za pośrednictwem powiatowego 

centrum pomocy rodzinie.  

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

 

W  2018 r. na terenie powiatu funkcjonowały następujące rodziny zastępcze: 

- wg zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej – 6 rodzin zastępczych, w których 

umieszczonych było 7 dzieci; 

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

– 58 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 86 dzieci; 

W tym 2 rodziny funkcjonowały równocześnie na podstawie 2 ustaw. 

 

Ogółem  w powiecie funkcjonowały 62 rodziny zastępcze, w których wychowywało się  

93 dzieci, w tym 

- rodziny spokrewnione –  39 (liczba dzieci w tych rodzinach – 58), 

- rodziny niezawodowe –  20 (liczba dzieci w tych rodzinach – 27), 

- rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 2 (liczba dzieci - 5) 

- rodzina zawodowa- 1 ( liczba dzieci- 3). 

 

Strukturę rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie chodzieskim z  podziałem na liczbę 

umieszczonych w niej dzieci obrazuje poniższy wykres. 
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Liczba przeprowadzonych wizyt w rodzinach zastępczych na podstawie których 

sporządzono karty informacyjne lub wywiad środowiskowy: 

 Ogółem – 113 

  - rodziny spokrewnione – 73, 

  - rodziny niezawodowe  – 36. 

 - rodziny zawodowa – 4. 

Liczba sporządzonych sprawozdań do Sądu 

Sporządzono 88 sprawozdań dotyczących sytuacji rodzinnej dzieci umieszczonych 

w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym: 

- rodziny spokrewnione – 67, 

- rodziny niezawodowe – 21. 

Powstało 7 rodzin zastępczych, w których umieszczono 11 dzieci. Jedna rodzina 

przeprowadziła się z terenu powiatu obornickiego i została objęta naszym wsparciem. 

Rozwiązano 8 rodzin zastępczych, z powodów: 

-   powrotu do matki biologicznej po uzyskaniu pełnoletności- 1, 

-  usamodzielnienia się- 3, 

-  przerwania nauki- 1, 

-  przejścia na kontynuowanie nauki- 1, 

-  śmierci rodzica zastępczego- 1, 

-  powrotu pod opiekę rodziców biologicznych- 5. 

Jedna rodzina zastępcza z dzieckiem wyprowadziła się z terenu powiatu chodzieskiego. 

 

0
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 W rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego umieszczono 4 

dzieci, a 1 dziecko przebywało od 2017 r.  

Pogotowia Rodzinne opuściło 5 dzieci, z tego: 

-  3 dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych,  

- 1 dziecko trafiło do rodzin zastępczej, 

- 1 dziecko zostało adoptowane. 

Liczba wizyt koordynatorów w rodzinach zastępczych: 

Łącznie koordynatorzy odwiedzili rodziny zastępcze 700 razy ( udokumentowane wizyty), w 

tym; 

- rodziny spokrewnione- 468, 

- rodziny niezawodowe- 191, 

- rodziny zawodowe- 41. 

 

B. Instytucjonalna piecza zastępcza  

 

Powiat posiada trzy placówki opiekuńczo - wychowawcze: Dom Dziecka w Szamocinie, 

Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „RODZINA” w Szamocinie oraz Placówkę 

Opiekuńczo- Wychowawczą nr 1 w Studźcach. 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 2018r. przyjęto 162 wnioski z prośbą o umieszczenie w placówkach opiekuńczo   – 

wychowawczych dzieci pochodzących z terenu innych powiatów.  

Z uwagi na reorganizację placówek w celu uzyskania do końca 2020r. standardu 

określonego ustawą nie przyjęto z innych powiatów żadnego dziecka, natomiast umieszczono 

dzieci pochodzące z naszego powiatu: 

- do Domu Dziecka w Szamocinie-  3 dzieci. 

- do POW nr 1 w Studźcach- 1 dziecko. 

 

Dom Dziecka w Szamocinie  

Placówka ta pełni funkcję placówki socjalizacyjnej dla 20 wychowanków i specjalistyczno       

– terapeutycznej dla 10 wychowanków, łącznie dysponuje 30 miejscami.  
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Stan wychowanków 

 w ciągu roku w dniu 31.12.2018 r. 

liczba miejsc 30 30 

liczba wychowanków rzeczywista 27 10 

liczba wychowanków z terenu powiatu  22 8 

liczba wychowanków spoza powiatu  5 2 

 

W roku 2018 r. Dom Dziecka opuściło 17  wychowanków: 

-    3 uzyskało pełnoletniość – skreśleni z ewidencji placówki 

-   14 zostało umieszczonych w POW nr 1 w Studźcach. 

 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” w Szamocinie 

Stan wychowanków  

 w ciągu roku w dniu 31.12.2018 r. 

liczba miejsc 8 8 

liczba wychowanków rzeczywista 7 6 

liczba wychowanków z terenu powiatu  6 5 

liczba wychowanków spoza powiatu  1 1 

 

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 0 4 1 1 0 

w dniu 31.12.2018 r. 0 4 1 0 0 

 

W roku 2018  placówkę tą opuścił 1 wychowanek , który został przeniesiony do Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach.  

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 3 0 6 12 1 

w dniu 31.12.2018 r. 0 0 3 5 0 
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Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Studźcach 

 

Stan wychowanków  

 w ciągu roku w dniu 31.12.2018 r. 

liczba miejsc 14 14 

liczba wychowanków rzeczywista 16 14 

liczba wychowanków z terenu powiatu  13 12 

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 3 0 1 8 1 

w dniu 31.12.2018 r. 3 0 1 7 1 

 

W roku 2018  placówkę tą opuściły 2 wychowanki , które uzyskały pełnoletność. 

 

 

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 – 7 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 

- na usamodzielnienie – 6 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 

- na zagospodarowanie- 1 pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej. 
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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 – 10 wychowanków placówek, 

- na usamodzielnienie – 4 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 2018 roku sporządzono 

rejestr danych o osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz rejestr danych 

o osobach pełniących funkcję rodzin zastępczych niezawodowych. Powyższe rejestry zostały 

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

 

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 2018 roku jednostka przekazała za pomocą Centralnej Aplikacji 

Statystycznej 43 sprawozdania, min: – MPiPS-03 sprawozdanie półroczne i roczne 

z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach, SKŁ-ZDR 
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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. Dodatkowo 

SIKDR - sprawozdanie z Karty Dużej Rodziny. 

 

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: 

 
62 

 
961 

 
704 093,04 

- rodzina zawodowa  
3 

 
44 

 
43 783,30 

- rodzina spokrewniona  
39 

 
637 

 
390 093,64 

- rodzina niezawodowa  
20 
 

 
280 

 
270 216,10 

 

W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne: 

a) rodziny spokrewnione - 61 

- zmiana decyzji przyznającej świadczenie - 47 

- przyznanie świadczenia - 6 

- uchylenie decyzji przyznającej świadczenie - 8 

b)   rodziny niezawodowe – 34 

- naliczenie świadczenia nienależnie pobranego - 1 

- uchylenie decyzji – 7 

- przyznanie świadczenia- 3 

- zmiana decyzji przyznającej świadczenia- 22 
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- przyznanie jednorazowego świadczenia - 1 

 

c)    rodziny zawodowe - 11 

- przyznanie świadczenia - 5 

- uchylenie pomocy – 5 

- jednorazowe świadczenie- 1 

 

II. Świadczenia pieniężne – 500+ oraz 300+  
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: 

76 768 379 567,10 

-dziecko w rodzinie zawodowej 7 41 20 092,65 

-dziecko w rodzinie spokrewnionej 50 560 271 965,90 

-dziecko w rodzinie niezawodowej 19 167 87 508,55 

      

W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne: 

a) rodziny spokrewnione - 55 

- przyznanie dodatku - 50 

- uchylenie decyzji przyznającej dodatek – 5 

b) rodziny niezawodowe - 17 

- przyznanie dodatku – 16 

- uchylenie decyzji przyznającej dodatek - 1 

c) rodziny zawodowe - 6 

- przyznanie dodatku - 4 

- uchylenie dodatku- 2 

 

Program Rządowy „ Dobry Start”- dodatek jednorazowy 300+ na rozpoczęcie nauki 
przyznano 92 dzieciom i osobom uczącym się po 300zł. na łączną kwotę 27.600zł.  
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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. 

   Poniższa tabela przedstawia wydatki ponoszone przez gminy 

Gmina Liczba dzieci Kwota 

Miasto Chodzież 20 56 964,38 

Gmina Chodzież 7 23 473,09 

Miasto i Gmina Margonin 8 37 394,64 

Gmina Budzyń 8 28 596,87 

Miasto i Gmina Szamocin 5 9 798,62 

Razem 48 156 227,60 

 

  W sprawach tych wystawiono  62 noty obciążeniowe dla gmin. 

Ponadto wystawiono 19 not obciążeniowych dla powiatu sochaczewskiego z tytułu 

pobytu 4 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na 

kwotę 50 512,21zł. 

 

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. 

 W 2018 roku realizowano następujące porozumienia: 

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

- 1 porozumienie z powiatem przeworskim, 
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- 1 porozumienie z powiatem pilskim, 

- 2 porozumienia z Miastem Poznań, 

- 7 porozumień z powiatem wągrowieckim 

- 1 porozumienie z powiatem gnieźnieńskim, 

- 1 porozumienie z powiatem średzkim, 

- 2 porozumienia z powiatem tucholskim, 

- 1 porozumienie z powiatem poznańskim. 

Wydatek łączny: 318 843,03zł. 

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

-  2 porozumienia z powiatem pilskim, 

-  1 porozumienie z powiatem szczecineckim, 

-  1 porozumienie z miastem Grudziądz, 

-  1 porozumienie z powiatem poznańskim, 

-  3 porozumienia z miastem Poznań, 

-  1 porozumienie z powiatem piaseczyńskim, 

-  3 porozumienie z powiatem siemianowickim.  

Dochód łączny: 140 191,88zł. 

 Ponadto na tzw. „starych zasadach” funkcjonowały porozumienia zawarte z Powiatem 

Obornickim- rozliczane przez powiat. 

W roku sprawozdawczym realizowano następujące porozumienia: 

A. Na 7 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Obornickiego umieszczonych w rodzinach 

zastępczych na terenie naszego powiatu. Dochód przekazano  w wysokości 47 946,80zł. 

B. Na 4 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach 

zastępczych na terenie Powiatu Obornickiego. Wydatek w wysokości 37 348,06zł. 

 

V. Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków.  

Rodzaj pomocy Liczba osób Liczba świadczeń Kwota w zł. 

Kontynuowanie nauki 7 58 29 962,00 

Zagospodarowanie 1 1 1 500 

Usamodzielnienie 6 6 29 454 

Razem 14 65 60 916,00 
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W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne: 

- przyznanie pomocy na usamodzielnienie – 4, 

- uchylenie decyzji- 1 

- przyznanie pomocy na zagospodarowanie- 1, 

- przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki- 7 

 

2.1.5.2. Instytucjonalna Piecza Zastępcza. 

Koszt utrzymania w placówkach opiekuńczo- wychowawczych: 

- Dom Dziecka w  Szamocinie – 4.140,47 zł 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „RODZINA” w Szamocinie – 6.678,05 zł 

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Studźcach – 3.955,87 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 77 37 056,68 

Zagospodarowanie 0 0 0 

Usamodzielnienie 4 5 27 417,00 

Razem 13 82 64 473,68 

 

W sprawach tych wydano następujące decyzje administracyjne:  

- pomoc na usamodzielnienie - 4 

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 4 

- decyzja umarzająca - 1  

- decyzja potrącająca - 1 

- decyzje uchylające – 3 

- decyzje zmieniające - 6 
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II. Świadczenia finansowane przez gminy powiatu chodzieskiego. 

  Poniższa tabela przedstawia wydatki ponoszone przez gminy 

Gmina Liczba dzieci Kwota w zł 

Miasto Chodzież 3 70.839,57 

Gmina Chodzież 4 154.351,28 

Miasto i Gmina Szamocin 3 11.700,24 

Miasto i Gmina Margonin 12 279 366,16 

Gmina Budzyń 0 0 

Razem 22 516.257,25 

   

W sprawach tych wystawiono 67 not obciążeniowych dla gmin. 

Ponadto wystawiono 12 not obciążeniowych dla PCPR Myślibórz za pobyt 3 (od 28.03.  – 2) 

dzieci w Domu Dziecka w Szamocinie i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1  

w Studźcach na łączną kwotę 105.565,04 zł. 

 

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. 

W 2018 roku realizowano następujące porozumienia: 

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

- 1 porozumienie z powiatem sępoleńskim. 

Wydatek: 25.544,51 zł. 

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

-   3 porozumienia z powiatem pilskim, 

-   3 porozumienia z powiatem myśliborskim. 

Dochód: 281.016,77 zł. 

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

miesięcznego wydatku, zakończenie pobytu wychowanka w placówce).  

Sporządzono aneksów 10 do porozumień. 
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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 2018 roku wystąpiono do sądów z  10 pozwami o zasądzenie alimentów dla dzieci 

umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 

chodzieskiego. Dla pozostałych dzieci z pozwami wystąpiono w poprzednich latach. 

 

2.1.7. Odpłatność rodziców biologicznych dziecka lub osoby pełnoletniej za pobyt 

w rodzinie zastępczej.  

W powyższych sprawach wydano 134 decyzje  administracyjne, z czego: 

- 91 decyzji o odstąpieniu od ustalania odpłatności, 

- 5 decyzji o umorzeniu opłaty w całości, 

- 8 decyzji naliczających odpłatność, 

- 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji, 

- 13 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt dziecka, 

- 9 decyzji odmawiających odstąpienia od naliczania opłaty, 

-  5 decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, 

- 2 decyzje uchylające. 

 

2.1.8. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt w placówce opiekuńczo                        

- wychowawczej. 

W sprawach tych  wydano 60 decyzji administracyjnych,  w tym: 

- 7 decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji, 

- 41 decyzje o odstąpieniu od ustalania odpłatności, 

- 4 decyzje naliczających odpłatność, 

- 4 decyzje zamieniającą odpłatność rodzica. 

- 3 decyzje odmowne 

- 1 decyzja umarzająca. 

 

Kwoty dochodów i należności  rodziców biologicznych i pełnoletnich wychowanków 

zostały opisane w dziale 1.3.2.  
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2.1.9. Przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej o powstaniu 

zaległości z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej. 

 

W trakcie roku 8 rodziców biologicznych było wpisanych do Krajowego Rejestru Długów. 

Zgłoszono 6 nowych, a dwoje rodziców pozostało w rejestrze z poprzednich lat. 

 

 

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 2018 roku zorganizowano Dzień Otwarty w Centrum z okazji 

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Z tego wydarzenia został wyemitowany reportaż w lokalnej 

telewizji. Napisany został także artykuł do lokalnej gazety dotyczący pieczy zastępczej. 

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zgłosiły się 2 małżeństwa 

jako kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe. Z powyższych kandydatów 1 rodzina 

ukończyła szkolenie i uzyskała kwalifikacje, natomiast druga po wstępnym opiniowaniu 

zrezygnowała. 

Z mocy sądu ustanowiono na terenie Powiatu Chodzieskiego 7 nowych rodzin 

zastępczych, w których przebywało łącznie 11 dzieci. Natomiast  1 rodzina zastępcza  
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z 2 dzieci przeprowadziła się z terenu Powiatu Obornickiego na teren Powiatu Chodzieskiego. 

W zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 

umieszczono  4 dzieci, a 1 dziecko przebywało od 2017 r. 

 

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. 

 

  W 2018 roku na polecenie Sądu Rejonowego w Chodzieży Centrum zaopiniowało 4 

rodziny na kandydatów gotowych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Jedna z tych 

rodzin w toku sprawy wycofała wniosek o ustanowienie jej rodziną zastępczą.  

 Ponadto do Centrum zgłosiły się dwie  rodziny chcące zostać rodziną zastępczą. W trakcie 

postępowania wycofała się jedna rodzina. 

 Wobec powyższego na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji osobistej, 

rodzinnej i majątkowej oraz przeprowadzonych badań psychologicznych i pedagogicznych, 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej pozytywnie zaopiniował 5 rodzin na rodziny 

zastępcze, z czego jedna rodzina po kwalifikacji zrezygnowała z pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. 

 
2.2.3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

 
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej skierował 1 rodzinę do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach celem przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ponadto 3 rodziny w roku 2018 ukończyły szkolenie 

dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej organizowane prze Wielkopolski 

Ośrodek Adopcyjny Filia w Pile. 

Dodatkowo dwie rodziny ukończyły szkolenie na zawodowe rodziny zastępcze- 

szkolenie organizowane przez PCPR Chodzież. 

 

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. 
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 Psycholog tutejszej jednostki zaopiniował 12 kandydatów ( 6 rodzin) 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. 

 

W celu podnoszenia kwalifikacji rodzin zastępczych, w roku sprawozdawczym 

zorganizowano 10 spotkań - grup wsparcia podczas których rodziny zastępcze mogły  

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

wymieniały  się doświadczeniami. W ramach tych spotkań wyodrębniono dwie grupy: jedną 

dla  młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych, a drugą dla rodziców zastępczych.   

Organizator zorganizował także na terenie jednostki szkolenie dla nowo powstałych 

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

 Dodatkowo rodziny zastępcze miały możliwość uczestniczenia w szkoleniu z zakresu 

tematyki „Więzi rodzinne i ich znaczenie dla dziecka” lub „Wpływ środowiska na rozwój 

dziecka”- tematy wynikające ze zgłaszanych potrzeb przez rodziny. Wszystkie rodziny 

skorzystały z tej formy wsparcia. 

 
 

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. 
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2.2.8. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 

dziecka pomocy wolontariuszy. 

 
Organizator w okresie sprawozdawczym nie korzystał z pomocy wolontariatu. Rodziny nie 

zgłosiły takiej potrzeby. 

 

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 

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 adopcyjnym. 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 adopcyjny.  

 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. 
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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 492 porady. 

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 Centrum 

skorzystało 5 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. 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 

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 dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

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

 W 2018 roku sporządzono 103 oceny sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej. Oceny te 

dokonane zostały na podstawie przeprowadzonych rozmów z rodziną zastępczą, opinii ze 
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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 sporządził 18 ocen rodzin zastępczych, 17 ocen pozytywnych, 1 negatywną.  

 

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 osobie potrzebującej porady i nauczenie jej samodzielnego radzenia 

sobie w przyszłości z podobnymi problemami.  

Pomoc psychologiczna: 

- indywidualna liczba pomocy udzielonej rodzinom zastępczym – 10 osób, 

- indywidualna pomoc psychologiczna udzielona dzieciom przebywającym w pieczy 

zastępczej – 22 osoby. 
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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 6 rodzin będących 

kandydatami na rodziny zastępcze.  

W związku z powyższym przeprowadzono 12 badań psychologicznych i 12 badań 

pedagogicznych z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

 

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 niezawodowym i zawodowym poradnictwo prowadzone przez 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 2018 roku przedstawił Staroście Chodzieskiemu oraz Radzie Powiatu 

Chodzieskiego sprawozdanie z efektów pracy za rok 2017. 

 

2.2.18. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

 

W 2018 roku zgłoszono do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Pile 1  

 dziecko z uregulowaną sytuacją prawną. Dziecko zostało przysposobione. 
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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. 

 

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 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy obejmowali opieką do 15 

rodzin zastępczych. W ciągu roku pod opieką koordynatorów znajdowały się 62 rodziny 

zastępcze, w których przebywało 93 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, 

- nadzorowanie przebiegu spotkań rodziców biologicznych ze swoimi dziećmi na terenie 

Centrum, jak i w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej w przypadku takiej konieczności. 
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Ponadto Koordynatorzy przygotowują 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), 

 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), 

 wnioski o uregulowanie sytuacji prawnej po 18 miesiącach od dnia umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej, 

 pozwy o alimenty po roku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. 

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 2018 roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli 

w następujących szkoleniach i konferencjach: 

 „Przemoc w środowisku. Diagnoza, interwencja i terapia”; 

 „Akademia Zarządzania”; 

 „Motywowanie osób stosujących przemoc do zmiany. Manipulacje – jak je 

rozpoznać i jak z nimi sobie radzić”; 

 „Rodzina zastępcza – lepsze jutro”; 

 „Przemoc w rodzinie. Współczesne zagrożenia – dopalacze, narkotyki, środki 

odurzające, alkohol”; 
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 „Przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych” 

 „RODO Ochrona danych osobowych w świetle nowego rozporządzania Parlamentu 

Europejskiego i rady UE 2016/679”. 

Szkolenia te pozwoliły koordynatorom  na podniesienie  ich  kompetencji i wiedzy na 

temat pieczy zastępczej i nie tylko.  

 
 

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 2018 roku          

- 119 mieszkańców. 

Liczba mieszkańców. 

Stan na 31.12. 2018 r. 

Liczba miejsc w domu pomocy społecznej 120 

Rzeczywista liczba mieszkańców w ciągu roku 142 

Liczba mieszkańców nowo przyjętych w roku  22 

Liczba mieszkańców, którzy odeszli  

z placówki w ciągu roku z różnych przyczyn  

 

 23 

 

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

wynosiła na dzień 31.12.2018 r. – 18, 

Liczba osób przebywających na podstawie decyzji wydanych po 1.01.2004 r.  

wynosiła – 124. 

W ciągu roku odeszły z DPS 23 osoby z powodu:  

-  zgonu: 22 osoby 

-   1 osoba została przeniesiona do innej placówki. 
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Zatrudnienie w DPS w Chodzieży (stan na 31.12.2018 r.): 

Liczba etatów 89 

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 87 

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

o dzieło, staż, itp.) 

2 

 

Umieszczanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 

 Centrum przyjęło w 2018 r. 26 wniosków o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej 

w Chodzieży. Z roku poprzedniego przeniesiono 4 wnioski. Łącznie w roku 2018 na 

umieszczenie oczekiwało 30 osób, z tego: 

 z terenu powiatu chodzieskiego 6 osób,  

 spoza powiatu 24 osoby. 

 

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

   8 decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w DPS, 

 23 decyzje umieszczające. 

 

Koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: 

Rok 2014-3.052,28 zł; Rok 2015 - 3.063,00 zł; Rok 2016 - 3.078,87 zł  

Rok 2017–3.150,45 zł Rok 2018 – 3.239,50 zł. 

Na rok 2019 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi  3.447,00 zł 

 

Kontrola DPS 

Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad 

działalnością domów pomocy społecznej - art. 112 ust. 8 Ustawy o pomocy społecznej. 

W związku z powyższym jednostka przeprowadziła w okresie sprawozdawczym 

kontrolę problemową  w DPS,  w dniach 21 - 22 maja  2018 r.  

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

w Chodzieży.  
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3.2. Usamodzielnienia z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i innych instytucji 

W 2018 r. pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki udzielono 1 wychowankowi, który 

opuścił młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Kwota wynosiła 4 132,80zł. 

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. 

 

3.3. 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 wynikających z innych aktów prawnych. 

Pracownicy socjalni 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. 
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Radca prawny przyjmował mieszkańców powiatu 1 x 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 spraw w ciągu roku 

wyniosła 35. 

Psycholog udziela 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 psychologa 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 psychologa z wyłączeniem rodzinnej 

pieczy zastępczej  wyniosła 6, w tym 5 osób z przemocy domowej.  Psycholodzy wspierali 

także indywidualnie rodziców biologicznych dzieci umieszczonych na terenie powiatu 

w pieczy zastępczej - ze wsparcia skorzystała 1 osoba. 

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 informacji o głównych ulgach i uprawnieniach wynikających z posiadanych 

orzeczeń do celów rentowych i pozarentowych. 
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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, 

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 2017    

- 2025”. Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Cele szczegółowe: 

I. PROFILAKTYKA  

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

zawierającą 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 (77 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 
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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, 5 osób podjęło indywidualne konsultacje z psychologiem 

tutejszej jednostki. 

 

4.2 Zapobieganie przemocy w pieczy zastępczej. 

 

W roku sprawozdawczym w zakresie profilaktyki różnych form przemocy Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w październiku z okazji Międzynarodowego Dnia 

Bez Przemocy ogłosiło konkurs pod hasłem „Stop przemocy” dla dzieci i młodzieży z 

rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia tematu w formie plakatu lub listu. Celem 

konkursu było eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, ochrona przed agresją, 

zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy, a także edukacja dzieci i młodzieży w 

zakresie skutków stosowania i doświadczania przemocy. Na zwycięzców konkursu czekały 

nagrody rzeczowe.  
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5. Realizacja zadań z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Powiat otrzymuje środki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 

zgodnie z algorytmem określonym przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

W 2018 roku powiat algorytmem otrzymał środki w wysokości: 1.141.456 zł. 

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

Zajęciowej w Chodzieży  w wysokości 559.860 zł.  

Przyznane środki zostały przeznaczone na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej i  zawodowej Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XLII/259/2018 z dnia      

25 kwietnia 2018 roku w tym na: 

   * rehabilitację społeczną: 1.126.456 zł. 

   * rehabilitację zawodową:  15.000 zł. 

W czerwcu zaistniała konieczność dokonania przesunięć w planie na zadaniach z zakresu 

rehabilitacji społecznej zgodnie z oczekiwaniami osób niepełnosprawnych. Stąd Uchwałą Nr 

XLIV/269/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonano zmian 

w planie w ramach zadań z zakresu: dofinansowań do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych i dofinansowań zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze.  

W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 roku 

w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i 

powiatowym dnia 13 lipca 2018 roku Centrum otrzymało informację o zmianie wysokości 

środków na działalność warsztatu terapii zajęciowej.  Powiat otrzymał środki w wysokości 

21.000 zł i 1,00 zł na działalność z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Wobec powyższego uchwałą Nr XLVII/291/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia          

28 września 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym PFRON przeznaczając środki 

na działalność wtz.   

Stąd łączny budżet wynosił: 1.162.457 zł 

Zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku ostateczny podział środków 

przedstawiał się następująco: 

   * rehabilitacja społeczna   1.148.081 zł. 

   * rehabilitacja zawodowa      14.376  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 – oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji, 

połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa sprawności 

psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, zainteresowań 

a także udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

Plan wynosił: 352.249 zł. 

Poniższa tabela przestawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1. Liczba osób wraz z opiekunami 
ubiegająca się o dofinansowanie 

417 ok. 450.000 

2. Wypłacone dofinansowania w tym:  377 352.249 

 - osoby dorosłe 284 276.549 

 - dzieci i młodzież do 18 r.ż. 24 26.068 

 - opiekunowie dzieci i dorosłych 69 49.632 

3. Liczba osób wraz z opiekunami, które 
zrezygnowały z uczestnictwa w 
turnusie 

40 w tym: 
-  27 os. 

niepełnosprawnych 
 - 13 opiekunów 

- 

 

Dnia 26 kwietnia 2018 roku wprowadzono Zarządzenie Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w sprawie przyznawania dofinansowania do 
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uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 

w 2018 roku. Zarządzono iż: 

- osobom uprawnionym dofinansowanie przyznawane było zgodnie z kolejnością 

wpływu wniosku do PCPR, 

- wysokość dofinansowania została obniżona o 20% kwot, w stosunku do 

maksymalnego dofinansowania.  

 

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 wszelkie utrudnienia uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej 

samodzielne funkcjonowanie. Likwidacja bariery powoduje sprawniejsze działanie osoby 

w społeczeństwie i umożliwia jej funkcjonowanie.  
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Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Likwidacja 

tej bariery powoduje lepszą komunikację z otoczeniem.  

 

Plan wynosił: 28.364 zł. 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1 Złożone wnioski 19 ok. 147.000 

2 Wypłacone dofinansowania w tym: 5 27.673 

 -bariery architektoniczne 3 23.949 

 -bariery techniczne 2 3.724 

 -bariery w komunikowaniu się  - - 

 
Dnia 26 kwietnia 2018 roku wprowadzono zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w sprawie ustalenia wysokości 

dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i 

w komunikowaniu się.  

Stąd:  

- dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i architektonicznych obniżono o 45% 

kosztów przedsięwzięcia w stosunku do maksymalnego dofinansowania, 

- nie przeznaczono środków finansowych na likwidację barier w komunikowaniu się, 

- w ramach likwidacji barier technicznych i architektonicznych rozpatrywane były tylko 

wnioski osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

W zakresie barier architektonicznych przeprowadzono 13 wizytacji w miejscu 

zamieszkania wnioskodawcy celem sprawdzenia zasadności formalnej i merytorycznej. 

Wizyty te miały również na celu sprawdzenie warunków mieszkaniowych i potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz  wyłonienie osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim i będą 

wymagały wsparcia w pierwszej kolejności.  

Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami osób niepełnosprawnych przystosowano 3 

łazienki (płytki antypoślizgowe, siedziska, pochwyty, urządzenia sanitarne). Łazienki były 

dostosowywane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Z zadania z 

przyczyn zdrowotnych zrezygnowała jedna osoba niepełnosprawna. Zrealizowano wszystkie 

wnioski osób poruszających się na wózkach. 
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W zakresie likwidacji barier technicznych również dla osób poruszających się na 

wózku, którzy większość dnia spędzają w łóżku i wymagają całodobowej opieki 

dofinansowano  2 podnośniki.  

         Zdjęcia przedstawiające przystosowane łazienki dla osób poruszających się na wózku. 
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5.3 Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 

Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt zalecany przez lekarza, niezbędny do rehabilitacji w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej mający za zadanie osiągnięcie możliwie najwyższego 

poziomu funkcjonowania w społeczeństwie i podniesienia jakości życia.  

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - pełnią ważną rolę w leczeniu i opiece osób 

niepełnosprawnych. Są niezbędne w celu poprawy jakości życia.   

Plan wynosił: 131.288 zł. 

Poniższa tabela przedstawia zakres zrealizowanego zadania: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Kwota 

1. Złożone wnioski   

327 

ok 419.308 (PFRON+NFZ+ 

udział własny) 

2. Wypłacone dofinansowania ze 

środków PFRON w tym: 
195 131.128 

 - sprzęt rehabilitacyjny 5 9.162 

 - przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze  

 

190 

 

121.966 

3. Zgony i rezygnacje wnioskodawców 17  

 

Dnia 26 kwietnia 2018 roku wprowadzono zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w sprawie ustalenia wysokości 

dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków 

pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego. 

Zarządzenie regulowało następujące kwestie: 

 wnioski były rozpatrywane według kolejności wpływu do Centrum, 

 dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny otrzymywały tylko 

niepełnosprawne dzieci, 

 w ciągu roku osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się do zakupu tylko jednego 

sprzętu, 

 maksymalna wysokość przyznawanego dofinansowania do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego wynosiła do 60% kosztów zakupu tego sprzętu nie więcej jednak 

niż 3.000 zł. 

 wysokość dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego dla osoby dorosłej  
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wynosiła 700 zł, 

 dofinansowanie do poszczególnych przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych obniżono o 20 % w stosunku do maksymalnego dofinansowania. 

Centrum dofinansowało przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze takie jak: protezy, 

aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki, wózki inwalidzkie, materace i poduszki 

przeciwodleżynowe, gorset itp.  

W ramach sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci dofinansowano następujące sprzęty: 

rotorek, programy komputerowe wraz ze sprzętem, pablo-system - urządzenia do rehabilitacji 

kończyny górnej z oprogramowaniem i dwoma czujnikami inercyjnymi,  mówik do poprawy 

jakości wymowy. 

Z uwagi jednak na bardzo ograniczone środki finansowe duża ilość osób niepełnosprawnych 

nie otrzymała dofinansowania. Osobom, które złożyły wnioski a nie otrzymały 

dofinansowania odesłano faktury do miejsca zamieszkania. Od miesiąca września 

informowano również wnioskodawców o braku środków finansowych na ten cel w bieżącym 

roku 

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

środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. 

 

 

5.4. Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. 

W 2018 roku zadanie zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nie było realizowane. Środki 

PFRON zabezpieczono na turnusy rehabilitacyjne, które od kilku lat dla osób dorosłych nie 

były dofinansowywane. Ponadto zabezpieczono również środki na roczną działalność dla 

osoby z dofinansowaniem

osoby bez dofinansowania

zgony i rezygnacje
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dodatkowych 4 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży. Uczestnicy zostali 

przyjęci w  marcu.   

5.5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

Do dnia 30 listopada 2017 roku (termin składania wniosków) żadna organizacja nie 

złożyła do Centrum wniosku.  

 

6. Realizacja programu „Aktywny Samorząd”. 

Powiat Chodzieski od 2012 roku realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Zadania 

w danym roku są realizowane zgodnie z wytycznymi PFRON zawartymi w następujących 

dokumentach: 

- Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku, 

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

modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.  

Powiat na zadania w 2018 roku otrzymał łączną kwotę: 82.092 zł. 

Przystąpiono do realizacji 2 Modułów: 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym: 

Obszar A - likwidacja bariery transportowej 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 

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

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania 

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, 
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Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie 

jakości). 

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  

 

 

 

82.092 zł. 

21.207 zł 

2 Obszar A, zadanie 1 1.881 zł 

3 Obszar A, zadanie 2 Brak wniosków 

4 Obszar B, zadanie 1 16.329 zł 

5 Obszar B, zadanie 2 Brak wniosków 

6 Obszar C, zadanie 2 2.997 zł 

7 Obszar C, zadanie 3 Brak wniosków 

8 Obszar C, zadanie 4 Brak wniosków 

9 Obszar D Brak wniosków 

II Moduł II 41.355 zł 

 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie dofinansowań 

 

Zgodnie z wytycznymi PFRON przeprowadzona została również kontrola przyznanych 

dofinansowań za 2017 rok i ewaluacja programu. Każdego roku zachodzą zmiany w 

kierunkach działań oraz w warunkach brzegowych programu. Zmianie ulegają między innymi 

wysokości przyznawanych dofinansowań. 

W 2018 roku zaspokojone zostały oczekiwania wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli 

wnioski i spełniali warunki uczestnictwa w programie.  

Lp. 
Obszar 

programu/numer 
zadania 

Przyznane/ 
wydatkowane 

dofinansowanie/ 
refundacja 

Ilość 
złożonych 
wniosków 

Negatywy/  
rezygnacje 

Przyznane 
świadczenie 
(ilość osób) 

Dorośli 

 
Dzieci 

I Moduł I 21.207 zł 7 2 5 5 - 

1 Obszar B, zadanie 1 16.329 zł 4 1 3 3 - 

2 Obszar A, zadanie 1 1.881 zł 1 - 1 1 - 

3 Obszar C, zadanie 2 2.997 zł 2 1 1 1 - 

II Moduł II 41.355 zł 16 2 14 14 - 

Razem: 62.562 zł 23 4 19 19 - 
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Podsumowując PFRON 

Łącznie wydatki z PFRON w 2018 roku wynosiły 1.225.019 zł. 

 

 

 

 

 

Warsztaty 
Terapii 

Zajęciowej 
636.180 
51,93%

Aktywny
Samorząd

62.562
5,11%

Rehabilitacja 
społeczna i 
zawodowa

526.277
42,96%

Niewykorzystane  
852

0,16%

Likwidacja barier 
27.673
5,26% 

Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny 

i przedmioty 
ortopedyczne 

131.128
66,93% 

Turnusy 
rehabilitacyjne 

352.249
66,93% 

Rehabilitacja 
zawodowa  

14.375
2,73%

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 w Chodzieży prowadzony jest przez Obywatelską 

Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy w Chodzieży. Jest to 

placówka o zasięgu ponadgminnym.  

Dnia 24 stycznia 2018 roku Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży złożyła do Centrum wniosek o 

zwiększenie liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży o 4 osoby. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i dnia 1 marca przyjęto 4 nowych uczestników (3 

mężczyzn i 1 kobietę).  

Rada Ministrów 26 czerwca 2018 roku przyjęła zmieniające rozporządzenie w sprawie 

przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

samorządom wojewódzkim i powiatowym. Efektem nowelizacji rozporządzenia było 

zwiększenie wysokości środków na roczny pobyt jednego uczestnika w wtz. 

Stąd koszt rocznego utrzymania 1 uczestnika w 2018 roku ze środków PFRON wynosił 

16.596 zł i wzrósł o kwotę 600 zł. W kolejnych latach tj. 2019 i 2020 roczny koszt                    

1 uczestnika wzrośnie każdorazowo o 1.200 zł. 

Wobec powyższego Centrum ze środków PFRON na działalność warsztatu przekazywało 

środki w wysokości: 

- zgodnie z otrzymanym algorytmem kwotę 580.860 zł – algorytm zgodnie z przepisami 

został przyznany powiatowi dla 35 uczestników,  

- środki przekazane w ramach pozostałych zadań w wysokości 55.320 zł – dla 4 

uczestników za okres od 01.03.2018-31.12.2018. 

- dodatkowo Powiat przekazał obowiązkowo 10% środków ogółu budżetu tj. 70.687 zł. 

 

7.1. Na przełomie lutego/marca 2019 roku przeprowadzono kontrolę problemową 

warsztatu. 

Zakres kontroli obejmował:  

1. Szkolenia pracowników. 

2. Materiały do terapii. 
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3. Ważność posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz treść zawartych w nich 

wskazań – dotyczy 4 nowo przyjętych uczestników w 2018 roku. 

4. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników przyjętych w 2018 

roku oraz ich współpracy z rodzicami lub opiekunami. 

5. Działalność Rady Programowej Warsztatu.  

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Informacja o wynikach kontroli 

dostępna w Centrum. 

 

7.2. Jednostka prowadząca warsztat w dniu 28 lutego 2019 roku złożyła do Centrum 

sprawozdanie za rok 2018 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  

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

niepełnosprawnych. 

Warsztat jest placówką typu dziennego. W 2018 roku swoje zadania realizował w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 39 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 28 lutego 2019 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 PFRON przekazanych na działalność WTZ w 2018 roku wynosiła: 

636.180 zł.  
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Poniższa tabela przedstawia podział poszczególnych wydatków związanych z działalnością 

WTZ w wykorzystaniu środków finansowych PFRON w 2018 roku. 

Lp. Rodzaj kosztów Wydatkowane środki 
1. Wynagrodzenia  561.676,94 

2. Usługi materialne i niematerialne 27.696,14 

3. Eksploatacja samochodu 7.039,00 

4. Szkolenia pracownika 1.592,46 

5. Ubezpieczenie 1.593,46 

6. Wycieczki uczestników - 

7. Materiały do terapii 7.171,27 

8. Trening ekonomiczny 25.260,00 

9. Pozostałe koszty 4.150,73 

Warsztat prowadzi działalność o charakterze niezarobkowym, dochód ze sprzedaży 

produktów i usług wykonanych przez uczestników w ramach realizowanego programu terapii 

przeznaczony został na: imprezy integracyjne, wycieczki, wystawy, poczęstunki, nagrody, 

paczki świąteczne, opłaty bankowe i pocztowe itp.   

Zestawienie środków przedstawia się następująco: 

 - bilans na 01.01.2018 – 24.964,08 zł. 

 - wpływy – 16.751,00 zł. 

 - wydatki -  22.696,18 zł. 

Stan środków na 31.12.2018 roku wynosił: 19.018,90 zł. 

Fundacja przedstawiła również stan konta na dzień 31.12.2018 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 2018 roku uczestnikami warsztatu było 39 osób niepełnosprawnych. Poniżej 

przedstawiamy podział na kobiety i na mężczyzn, a także na stopnie i rodzaj ich 

niepełnosprawności. 

Kobiety Mężczyźni 

znaczny umiarkowany znaczny umiarkowany 

14 3 13 9 

17 22 

39 
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b) ogólnej frekwencji uczestników  w zajęciach warsztatu w poszczególnych 

miesiącach roku sprawozdawczego 

Warsztat przestawił frekwencję uczestników w sposób tabelaryczny z podziałem na 

poszczególne miesiące. Najniższą frekwencję zanotowano w październiku 84,51%, 

a najwyższą w lipcu 93,39%. 

c) formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej 

W 2018 roku główne cele rehabilitacyjne realizowano w różnych formach zajęć 

warsztatowych. Terapia zajęciowa prowadzona była: 

 - w pracowni gospodarstwa domowego, 

 - w pracowni rękodzielniczej, 

 - w pracowni ogrodniczo-plastycznej, 

 - w pracowni stolarskiej, 

 - w pracowni ceramicznej, 

 - w pracowni komputerowej, 

 - w pracowni gospodarczo-uzawadawiającej. 

Przydział uczestników do poszczególnych pracowni dokonywany jest dwa razy w roku. Taką 

samą zasadę stosuje się przy planowaniu zajęć uzupełniających. Zajęcia te nastawione są  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.  

W placówce prowadzono również rehabilitację społeczną i zawodową w zakresie 

pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Ze 

wszystkimi uczestnikami dążono do rozwijania umiejętności życia codziennego i zaradności 

osobistej. Dużą wagę przywiązywano do umiejętności społecznych. Ważną formą 

działalności Warsztatu były zajęcia przygotowujące do podjęcia pracy. Grupa osób z 

pracowni gospodarczo-uzawadawiającej odbyła trening umiejętności społecznych w firmie 

P.T.S. Cerplast – Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych w Oleśnicy.  

Uczestnicy czynnie brali udział w życiu społecznym poprzez organizację lub uczestnictwo 

w różnego rodzaju imprezach mających na celu rehabilitację społeczną, promowanie 

działalności WTZ oraz przełamywanie stereotypów w postrzeganiu osób niepełnosprawnych.  

Sprawdzoną formą treningu społecznego są zakupu upominków dla solenizantów 

dokonywane co miesiąc pod opieką instruktorów. Dużą wagę przywiązywano do rehabilitacji 

ruchowej uczestników. Uczestnicy brali udział w grupowych ćwiczeniach 

ogólnousprawniających, przy użyciu sprzętu w jaki wyposażona jest sala rehabilitacyjna.  
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d) liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat  wraz z podaniem przyczyn ich odejścia 

W 2018 roku jeden uczestnik opuścił Warsztat Terapii Zajęciowej.  

e) liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: 

- zaradności osobistej i samodzielności, 

- rehabilitacji społecznej, 

- rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych postępów.  

Okresowa ocena uczestników pod względem zaradności osobistej, rehabilitacji społecznej, 

rehabilitacji zawodowej została przez Warsztat przedstawiona w sposób tabelaryczny.  

Z tych danych wynika, iż: 

 - u 25 uczestników nastąpił wzrost poziomu funkcjonowania, 

 - u 7 uczestników widoczny jest spadek poziomu funkcjonowania, 

 - u 7 uczestników efekty utrzymują się na tym samym poziomie.  

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.  

Na podstawie dokonanych ocen rada uznała, że: 

 - 16 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, 

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

umożliwiają zatrudnienie, 

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

kandydaci do ośrodka wsparcia.  

W 2018 roku odbyło się 16 posiedzeń Rady Programowej.  

 

Podsumowanie działalności WTZ w  2018 roku.  

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży  realizował zadania na rzecz uczestników zgodnie 

z założeniami ustawy oraz rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.  

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

pozytywnie działalność warsztatu terapii zajęciowej w 2018 roku. 
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Ocenę dokonano na podstawie: kontroli, składanych sprawozdań kwartalnych oraz złożonego 

sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych WTZ.  

 

 

8.   Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Chodzieży.  
 

       Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży 

funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.  

Zespół wydaje orzeczenia dla celów pozarentowych, a w szczególności dla celów 

pomocy społecznej, zatrudnienia oraz korzystania z różnego rodzaju ulg i uprawnień. 

W 2018 roku Zespół przyjął 1 172 wnioski osób niepełnosprawnych i wydał  1 125 

orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z czego 247 orzeczenia dla 

osób przed 16 rokiem życia.  

 Łącznie w Zespole zarejestrowano 2.870 spraw, wysłano 2.176 pism. 

             

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

Lp. Członkowie zespołu  Liczba 

1. Przewodniczący 1 

2. Sekretarz 1 

3. Lekarze 4 

4. Psycholodzy 2 

5. Pedagodzy 1 

6. Doradcy Zawodowi 2 

7. Pracownicy socjalni 2 

 Razem członkowie 13 

8. Obsługa administracyjna 2 

 Ogółem osoby zatrudnione  15 
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  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 

Razem 

Znaczny umiarkowany lekki 

219 321 257 45 33 875 

Wydane orzeczenia na podstawie art. 5a ustawy 

2 1 0 0 0 3 

 

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 

49 80 296 372 423 374 

 

16-25
6% 26-40

10%

41-60
37%

61 i węcej
47%

Liczby wydanych orzeczeń według wieku

16-25

26-40

41-60

61 i węcej
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3. Liczba wydanych orzeczeń według wykształcenia i zatrudnienia – osoby powyżej 16 
roku życia 
 

Wykształcenie Zatrudnienie 

mniej niż podst. podstawowe zasadnicze średnie 

 

wyższe 
Tak Nie 

50 180 287 223 57 237 560 

 

 

 

Analiza wydanych orzeczeń dla dzieci 

 

 Liczba orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia. 

 

 

 

423; 53%374; 47%

Liczba wydanych orzeczeń według płci

K M

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 175 

2. Orzeczenia o niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 

72 

3. Orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 0 
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878; 78%

247; 22%

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ W 2018 ROKU

osoby powyżej 16 r.ż.

osoby przed 16 r.ż.

228; 27%

321; 37%234; 28%

33; 4%
45; 5%

Orzeczenia wg rodzaju stopni wydane dla osób dorosłych

stopień znaczny

stopień umiarkowany

stopień lekki

odmowa ustalenia stopnia
niepełnosprawności

niezaliczenie
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                 LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie orzeczenia o: niepełnosprawności, stopniu 

niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień jest legitymacja osoby 

niepełnosprawnej.  

Legitymacja zastępuje konieczność noszenia przy sobie oryginału orzeczenia w celu 

potwierdzenia statusu osoby niepełnosprawnej. 

Legitymacja wydawana jest wyłącznie na podstawie ostatniego, posiadanego przez 

wnioskodawcę, prawomocnego orzeczenia (czyli takiego, od którego nie wniesiono 

odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania i wyroku 

sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia) wydanego przez zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. Legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia, nie 

dłużej jednak niż na okres: 

5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność; 

10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności 

wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia. 

W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności 

orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych, takich 

jak w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień 

niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 60 roku życia. W przypadku tych osób 

niepełnosprawnych możliwe jest wydanie legitymacji na stałe. 

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
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Liczba wydanych legitymacji  dla osób niepełnosprawnych 

 

 

 

KARTY PARKINGOWE 

 Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który 

obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

dyspozycją art. 6 ust 2 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o 

ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, imienną kartę parkingową można otrzymać 

tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. 

Od dnia 1 lipca 2014 roku kartę parkingową wydaje się:  

1) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, mającej znacznie 

ograniczone   możliwości samodzielnego poruszania się; 

2) osobie niepełnosprawnej posiadającej  orzeczenie o  umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby 

narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), 

mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 

3) osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

(bez względy na symbol przyczyny niepełnosprawności), mającej znacznie ograniczone 

możliwości samodzielnego poruszania się. 

Ww. orzeczenia w pkt 9 muszą zawierać wskazanie, że osoba niepełnosprawna: „spełnia 

przesłanki do otrzymania karty parkingowej”, określone w art. 8 ust. 3a pkt  1 i 2 ustawy z 20 

czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260). 

4) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 

mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.   

Kartę parkingową wydaje się również osobom zaliczonym do znacznego stopnia 

niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie, wydane przed 1 lipca 2014 roku                    

i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O, 05-R lub 10-N, oraz 

zawierające wskazanie do kart parkingowej.  

Kartę parkingową wydaje się na okres ważności posiadanego orzeczenia, jednak nie 

dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat. Na jeden pojazd placówki 

wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę parkingową. 

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości 21 zł na podstawie 

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

453 387 66 
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rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., 

poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków 

dystrybucji blankietów kart parkingowych.  

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli 

pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu,                

w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej 

numeru i daty ważności.  

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych 

wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do 

niektórych znaków drogowych. 

WZÓR KARTY PARKINGOWEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Awers 

 

Rewers  

 



61 

WZÓR KARTY PARKINGOWEJ DLA PLACÓWEK 

 

Awers 

 

 

Rewers  

 

 

   

    Liczba wydanych kart parkingowych 

 

 Liczba wniosków Liczba wydanych kart Liczba wydanych kart dla placówek 

Rok 2017 193 188 2 

Rok 2018 231 232 1 
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9.  Realizacja projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych 

w powiecie chodzieskim” 

 

Dnia 27 kwietnia 2016 roku Uchwałą Nr XIX/102/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego 

zatwierdzono przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych 

w powiecie chodzieskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty 

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne.  

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 

wraz z partnerami – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży i Fundacją 

AKME.  

Projekt był realizowany przez 24 miesiące tj. od 01.01.2017 do 31.12.2018 roku.  

Ostatecznie działaniami objęte zostały 292 osoby zamieszkujące teren powiatu 

chodzieskiego, uczące się lub pracujące, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

oraz rodziny zastępcze, osoby z otoczenia, opiekunowie faktyczni,  asystenci osobiści.  

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży jako Partner Wiodący podjęło się 

następujących działań: 

 -  przeszkolono i zaangażowano 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, 

- sfinansowano i wypożyczano sprzęt zwiększający samodzielność osób lub sprzęt 

niezbędny do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 

 - sfinansowano koszt usług rehabilitantów/fizjoterapeutów dla osób 

niepełnosprawnych, 

- sfinansowano szkolenia i poradnictwa specjalistyczne zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami uczestników projektu, 

 -   zatrudniono 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do pracy w środowisku 

rodzin zastępczych oraz wyposażono stanowiska pracy w niezbędny sprzęt komputerowy. 

Działaniami tymi były objęte 33 osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz 51 dzieci 

wychowujących się w pieczy zastępczej, a także 52 rodziców zastępczych i 9 osób z 

otoczenia rodzin zastępczych. 

II. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży jako Partner Gminny realizował 

następujące działania: 
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 -    zatrudniono pracownika socjalnego i 2 asystentów rodziny do pracy z rodziną wraz 

z wyposażeniem ich stanowisk pracy, 

 - uruchomiono poradnictwo specjalistyczne i warsztaty (grupowe i indywidualnych) 

zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu, 

 -     przeprowadzono i sfinansowano trening skutecznego rodzica, trening skutecznej 

komunikacji, oraz warsztaty dla dzieci. 

 - wykonano remont i wyposażono pomieszczenia przeznaczone na funkcjonowanie 

Zespołu ds. asysty rodzinnej, 

 - zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt specjalistyczny. 

III. Fundacja AKME – jako Partner pozarządowy realizował działania: 

 - zorganizowano i przeprowadzono Szkolenia Przywracającego dla osób 

niepełnosprawnych i opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych. W ramach szkolenia 

realizowane były konsultacje i szkolenia z osobami niepełnosprawnymi mające na celu 

nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania i 

pozostania w miejscu zamieszkania. Prowadzona była również nauka właściwego i 

efektywnego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, diagnoza czynników pogłębiających 

schorzenia, unikanie/łagodzenie negatywnych skutków, nauka poruszania z wykorzystaniem 

posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego.  

- zorganizowano i przeprowadzono wyjazdowe szkolenie Akademii Rodzicielstwa 

Zastępczego dla osób ze środowiska rodzin zastępczych. W Akademii zaplanowano zajęcia 

dla rodziców i dzieci przebywających w pieczy zastępczej, oraz dla osób z otoczenia zgodnie 

z zakresem wskazanym w czasie poradnictwa specjalistycznego i potrzebami 

zdiagnozowanymi przez koordynatorów pieczy zastępczej, m.in. z zakresu: uzależnień 

u dzieci, porad seksuologa, ryzykownych zachowań finansowych w gospodarstwie 

domowym, przeżywania straty i kryzysu, prawa rodzinnego, rewalidacji i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej, kompensowania opóźnień edukacyjnych i innych. 

 

Całkowita wartość projektu wynosiła: 2.000.000 zł. Kwota dofinansowania: 1.900.000 zł, w 

tym budżet państwa: 200.000 zł. Wkład własny projektu stanowił: 100.000 zł.  

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów zobowiązani 

są do świadczenia usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj.  

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
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W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w ramach zadań 

realizowanych w projekcie przeprowadziło następujące działania: 

I. Osoby niepełnosprawne: 

-  w wyniku powstałych oszczędności w ramach zasady konkurencyjności wyłoniono kolejny 

raz firmę wypożyczającą sprzęt rehabilitacyjny. Sprzęt rehabilitacyjny zwiększający 

samodzielność i poprawiający stan zdrowia osób niepełnosprawnych był dostarczany przez 

wypożyczającego do miejsca zamieszkania, zgodnie z zaleceniami lekarskimi i zgłaszanymi 

potrzebami.  Wszyscy beneficjanci po kilka razy w roku korzystali ze sprzętu między innymi: 

bieżni, orbitreka, stepera, rotorka. 

- zwiększono również liczbę godzin usług fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania 

beneficjentów. Stąd w ramach zasady konkurencyjności wyłoniono firmę świadczącą 

dodatkowe usługi fizjoterapeutyczne. Zabiegi, masaże i inne ćwiczenia dla danej osoby były 

zlecane przez pracownika Centrum w uzgodnieniu z beneficjentem, asystentem oraz 

fizjoterapeutą. Liczba godzin dla danego beneficja była różna: zależna od potrzeb, możliwości 

i stanu zdrowia beneficjenta. Wsparciem zostały objęte wszystkie osoby niepełnosprawne. 

- przeprowadzono również grupowe poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne.                 

Zajęcia odbywały się w miesiącu październiku. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie 

zostali podzieleni na 3 grupy. Podczas zajęć uczestnicy otrzymali catering oraz pomoc 

asystentów. Spotkania odbywały się na sali konferencyjnej Centrum w soboty.  

- asystenci świadczyli pomoc beneficjentom w ich miejscu zamieszkania, utrzymywali 

również stały kontakt z pracownikiem Centrum i  wypożyczalnią. Każdy z asystentów 

otrzymał swoich stałych beneficjentów. Wszyscy BO zostali objęci pomocą. 

- osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami w czerwcu i lipcu uczestniczyły również w 

szkoleniu przywracającym w Ośrodku ACTIV w Sypniewie koło Jastrowia oraz w Ośrodku 

Wielspin w Wągrowcu zorganizowanym przez Fundację AKME. 

II.    Rodziny zastępcze: 

- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej obejmowali swoją opieką rodziny zastępcze 

i dzieci w nich przebywające przez cały rok sprawozdawczy zgodnie z zadaniami 

wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- przeprowadzono 2 szkolenia grupowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji rodziców 

zastępczych po 6 godz. lekcyjnych dla min. 31 osób, 

- rodziny zastępcze wraz z dziećmi wychowującymi się w tych rodzinach oraz osobami 

z najbliższego otoczenia rodzin zastępczych w terminie od 02.08.2018 r. do 08.08.2018 r. 

uczestniczyły w Akademii Rodzicielstwa Zastępczego w Hotelu Szablewski w Dymaczewie 
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Nowym w ramach współpracy z Fundacją AKME; przeprowadzono szkolenia przywracające 

oraz zajęcia animacyjne dla uczestników i osób z otoczenia uczestników projektu; łącznie 

w ARZ wzięło udział 31 osób, 

- przeprowadzono poradnictwo specjalistyczne psychologiczne indywidualne i grupowe 

oraz poradnictwo specjalistyczne logopedyczne indywidualne dla rodzin zastępczych i dzieci 

wychowujących się w tych rodzinach; zorganizowano 10 spotkań grupowych tzw. grup 

wsparcia dla ww. uczestników projektu oraz przeprowadzono indywidualne spotkania dla 20 

dzieci z rodzin zastępczych. 
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10.    Wykaz  potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie 

systemu pieczy zastępczej. 
 

I. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży. 

 

W zakresie realizowanych zadań przez Centrum potrzeby przedstawiają się 

następująco: 

1. Świadczenia dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków. 

W budżecie na rok 2019 zabezpieczono środki na świadczenia obligatoryjne. W 

przypadku pojawienia się nowych rodzin lub potrzeb braki po złożeniu wniosku do Zarządu 

Powiatu uzupełniane są na bieżąco.  

Natomiast budżet nie zabezpiecza świadczeń 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 zawodowych 

rodziny zastępczych. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie do utrzymania lokalu 

mieszkalnego oraz raz w roku na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 

niezbędnego remontu w lokalu.   

 

2. Działalność jednostki. 

W jednostce występuje konieczność zatrudnienia na ½ etatu psychoterapeuty, 

terapeuty rodzin, uzależnień  – koszt około 26 000 zł brutto na rok (wynagrodzenie wraz 

z pochodnymi pracodawcy bez ZFŚS na cały rok). 

Praca takiego specjalisty skierowana byłaby na wychowanków pieczy zastępczej, którzy 

trafiają do rodzin zastępczych z różnymi deficytami mającymi wpływ na ich funkcjonowanie 

i nawiązywanie relacji rówieśniczej. Obserwuje się wzrost problemów opiekuńczo - 

wychowawczych z dziećmi, a szczególnie młodzieżą. Pojawiają się przypadki uzależnień, 

szczególnie od Internetu, akty agresji, wybuchy złości itd. Dzieci umieszczone w pieczy 

zastępczej wymagają pogłębionego wsparcia psychoterapeutycznego, coraz częściej 

wymagają wsparcia lekarzy psychiatrów czy hospitalizacji. 
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Ponadto specjalista ten mógłby udzielać wsparcia w przypadkach wystąpienia interwencji 

kryzysowej, prowadzić terapię z ofiarami przemocy, terapię rodzin. W jednostce zatrudniony 

jest obecnie psycholog na ½ etatu. 

W zakresie wydatków związanych z działalnością jednostki braki szacuje się na około 

25 000zł. z przeznaczeniem na zakup energii i usług pocztowych oraz rozbudowę sieci 

komputerowej, która jest niewystarczająca na potrzeby jednostki ( 2006r.)  

 

3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży jest finansowany 

z budżetu Wojewody. 

Środki przyznane w roku 2019 na działalność Zespołu są niewystarczające.  

Wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosiło: w roku 2017- 212.795,69zł., w roku 

2018- 209.734,67zł.  

Środki przyznane przez Wojewodę w wysokości 153.884zł. nie zapewnią ciągłości 

orzeczniczej w Zespole. O brakach tych w październiku 2018r. poinformowano Wojewodę  

oraz Zarząd Powiatu Chodzieskiego. Braki oszacowano na kwotę 73.000zł. 

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych środków w wysokości 30.000zł. na 

bieżącą działalność oraz wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 14.089zł. na 

podwyżki wynagrodzeń i 2 % funduszu nagród. Łącznie w budżecie Zespołu 44.089zł. 

stanowią środki własne powiatu, które w przypadku pozyskania od Wojewody dodatkowej 

dotacji z rezerwy celowej państwa na rok 2019, zostaną zwrócone powiatowi. 

Analogicznie jak w latach poprzednich decyzja Wojewody Wielkopolskiego o 

wysokości przyznania dodatkowych środków z rezerwy celowej państwa podejmowana jest 

na przełomie września/ października. 

 

4.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Braki w zakresie rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2019 szacuje się na 

około 700.000 zł, w tym na: 

- turnusy rehabilitacyjne – 200 000zł. 

- bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się 300.000zł. 

- sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 200.000zł. 
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II. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie 

Z uwagi na trwający okres reorganizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych na 

terenie powiatu chodzieskiego, potrzeby w tym zakresie nie są zgłaszane.  

 

III. Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży 

Ogółem potrzeby wynoszą: 583 000zł., z przeznaczeniem na: 

- elewacja budynku głównego – 180 000zł., 

- remont pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych – 100 000zł., 

- rekultywacja terenów zielonych i parku – 50 000zł., 

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

- wymiana zniszczonych mebli m.in. krzesła, stoły, szafy – 120 000zł., 

- zakup pościeli, kołder, poduszek, odzieży i bielizny dla mieszkańców – 40 000zł., 

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

sztućce - 25 000zł., 

- zakup środków higieny osobistej i materiałów opatrunkowych – 18 000zł. 

 
 

 

Ponadto, zgodnie z oceną zasobów pomocy społecznej rekomenduje się utworzenie na 

terenie powiatu chodzieskiego: mieszkań chronionych, ośrodka wsparcia, ośrodka 

interwencji kryzysowej.  

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Marzena Łuczak 
Dyrektor PCPR Chodzież 


