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Wstęp  
 

 ,, To człowiek człowiekowi 

  najbardziej potrzebny jest do       

 szczęścia.” 

  Paul Holbach 

 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umoŜliwienie osobom i rodzinom  przezwycięŜanie  trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i  moŜliwości.   

To właśnie pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych  potrzeb i umoŜliwia  im Ŝycie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka.     

Organizacją pomocy społecznej zajmują się organy administracji rządowej i 

samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.     

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jest jednostką organizacyjną  

samorządu powiatowego  wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. 

 Centrum jest samodzielną jednostką budŜetową, powołaną do Ŝycia w dniu 1 lutego 

1999r. podporządkowaną Zarządowi Powiatu w Sławnie.  

Nazwa Centrum podkreśla ogólnie prorodzinny charakter polskiego modelu polityki 

społecznej. Wszystkie działania podejmowane przez Powiatowe Centrum są ukierunkowane 

bezpośrednio na pomoc rodzinie, która została  określana przez PapieŜa Jana Pawła II jako 

dobro niezastąpione i niezbywalne ( homilia z 1997r. i 1998r.)  

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 

593 z późn. zm. ) do zadań własnych powiatu przypisanych do realizacji Centrum naleŜy: 

1) opracowanie i realizacja  powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i 

rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie 

gminami, 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,  

3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pienięŜnej na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z 
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tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka  albo świadczonej opieki i wychowania 

niespokrewnionym  z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,    

4) zapewnienie  opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo  pozbawionym opieki 

rodziców, w szczególności  przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – 

opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla dzieci i młodzieŜy, w tym 

placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a takŜe tworzenie i wdraŜanie 

programów pomocy dziecku i rodzinie,   

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych  w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, równieŜ na terenie innego powiatu,  

6) przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, 

domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, 

zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki 

wychowawcze,  

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do Ŝycia, 

młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i 

socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze  oraz 

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub 

młodzieŜowe ośrodki wychowawcze,  mających braki w przystosowaniu się, 

8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej :Polskiej  status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą , mającym  trudności w  integracji ze środowiskiem, 

9) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niŜ jednej gminy oraz powiatowych 

ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąŜy, z 

wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia dla  osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

10) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

11) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

12) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej  z terenu powiatu, 

13) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym 

tworzenie i realizacja programów osłonowych,  

14) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,  
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15) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

Do zadań powiatu z zakresu administracji  rządowej przypisanych do realizacji  przez 
Centrum naleŜy: 
1) pomoc  cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub   

          ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji,  oraz opłacanie     

          za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o       

          powszechnym  ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,  

2) prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

3) realizacja  zadań  wynikających  z rządowych  programów  pomocy społecznej, mających na celu ochronę 

poziomu Ŝycia  osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego   wsparcia , 

4) udzielenie cudzoziemcom , pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, 

5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach  opiekuńczo – wychowawczych  oraz rodzinach 

zastępczych  dzieciom  cudzoziemców, 

6) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób  stosujących przemoc w 

rodzinie . 

Natomiast do innych  zadań Centrum naleŜy  : 
1) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, sądami, ośrodkami 

pomocy    społecznej,    powiatowymi    centrami    pomocy    rodzinie,    oraz    innymi 

instytucjami działającymi w zakresie pomocy   społecznej, 

2) współpraca z  Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 

fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, 
 

3) zapewnianie odpowiedniego przygotowania i szkolenia osób i   rodzin podejmujących 

się funkcji rodziny zastępczej, 

4) wydawanie decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 

społecznej,  

5) składanie Radzie corocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz  

przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

6) opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, 

powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych  w zakresie :  

                - rehabilitacji społecznej, 

    - przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,   

7)         podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,  

8)         opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności     

             oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa,  
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9) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób     

                       niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób, 

           10)      dofinansowanie:                                                                                                                       

-     uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym, 

- sprzętu rehabilitacyjnego osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, 

osobom prawnym i jednostkom nieposiadającym osobowości  prawnej, jeŜeli prowadzą 

działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 

lat przed dniem złoŜenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych 

lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 

nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,   

- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

- kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

Centrum w swoich działaniach, ze szczególną troską zajmuje się między innymi 

problematyką dotyczącą rodzin zastępczych, dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo –

wychowawczych oraz osób  niepełnosprawnych. 

I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze  
 

         Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2008r.  Nr 115, poz. 728                 

z późn. zm.) zakłada, Ŝe skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki 

rodzicielskiej do placówki opiekuńczo – wychowawczej na pobyt całodobowy moŜe nastąpić 

po wyczerpaniu moŜliwości udzielenia pomocy dziecku w rodzinie naturalnej lub 

umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. 

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć 

charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w 

rodzinie zastępczej. 

     Na terenie powiatu sławieńskiego działają 2 całodobowe  placówki opiekuńczo –

wychowawcze Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie oraz  Wielofunkcyjna 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie.  

Celem placówek w zaleŜności od ich rodzaju, jest tworzenie właściwych dla 

prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieŜy warunków wychowawczych, zdrowotnych i 

materialnych oraz umoŜliwienie prawidłowego przebiegu procesów ich rozwoju i socjalizacji.          
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1. Dom Dziecka w Darłowie  

  Dom Dziecka jest placówką wielofunkcyjną zapewniającą dziecku całodobową 

opiekę oraz wychowanie realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – 

wychowawczej typu socjalizacyjnego, łącząc dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, 

interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.  Dzieciom                      

i młodzieŜy w wieku od 3 do 18 lat lub najwyŜej do 25 lat (w przypadku kontynuowania 

nauki lub innych waŜnych powodów losowych) pozbawionym trwale lub okresowo opieki 

rodziny własnej, zastępuje rodzinę, zapewnia opiekę i wychowanie, odpowiednie do potrzeb 

warunki rozwoju, jak równieŜ przygotowuje do samodzielnego Ŝycia. Zapewnia doraźną 

całodobową opiekę i wychowanie w ramach interwencji dziecku do lat 13, pozbawionemu 

częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej.  

Celem placówki jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci               

i młodzieŜy warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umoŜliwienie 

prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji.  

W 2008r. na podstawie postanowień sądów Centrum skierowało do Domu Dziecka 14 

dzieci z terenu powiatu sławieńskiego. 

W roku ubiegłym placówkę opuściło 19 wychowanków z uwagi na: 

• umieszczenie w rodzinie adopcyjnej -  10 dzieci, 

• umieszczenie w domu rodzinnym – 3 dzieci, 

• umieszczenie w rodzinie zastępczej -   3 dzieci, 

• usamodzielnienie   -   3  dzieci. 

 

1.1. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy przy Domu Dziecka w Darłowie 

 Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy przy Domu Dziecka został utworzony Uchwałą 

Rady Powiatu w Sławnie Nr X/II73/2003. Ośrodek jest publiczną placówką specjalistyczną o 

charakterze diagnostycznym i konsultacyjnym, której celem jest zapewnianie sierotom 

naturalnym i społecznym opieki   w zastępczym środowisku rodzinnym (rodzinach 

adopcyjnych, rodzinach zastępczych, placówkach  rodzinnych i innych formach opieki 

rodzinnej).  

Ośrodek działa na bazie Domu Dziecka, korzystając jednocześnie z przygotowania 

zawodowego  pracowników placówki. Wspiera rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, 

rodziny naturalne rodziny dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej lub 

całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej poprzez udzielenie pomocy w  
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rozwiązywaniu problemów wynikających z wychowania  i ze sprawowania  opieki nad 

dzieckiem, poradnictwo i terapię oraz pomoc pedagogiczną i psychologiczną.    

  Ośrodek realizuje swoje zadania między innymi  poprzez:  

• szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość zapewnienia dziecku 

rodzinnej opieki zastępczej, 

• prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz przeprowadzanie  

wywiadów środowiskowych u kandydatów na  rodziców zastępczych lub 

przysposabiających, 

• prowadzenie poradnictwa dla rodzin przysposabiających, zastępczych i placówek  

       opiekuńczo – wychowawczych, 

• dobór rodziny adopcyjnej ze względu na potrzeby dziecka, 

• współpracę z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami opiekuńczymi    

      oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny, 

• działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzin zastępczych                      

i adopcyjnych oraz placówek rodzinnych. 

W ubiegłym roku udzielono pomocy  23 rodzinom naturalnym  dzieci przebywających w 

placówce oraz  4 rodzinom  zastępczym. Natomiast w ramach działalności Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego „Promyk” w 2008r. udzielno wsparcia 4 rodzinom 

zastępczym oraz 7 rodzinom naturalnym dzieci, które zostały objęte długotrwałą terapią 

psychologiczną, udzielono równieŜ 79 porad prawnych.                                                         

W  Ośrodku Adopcyjnym zatrudniani  są  na podstawie umowy zlecenia tacy specjaliści 

jak: prawnik, psycholog oraz pedagog. W chwili uruchomienia szkoleń dla rodzin 

zastępczych i adopcyjnych zawierane są  dodatkowe umowy zlecenia z osobami 

posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziców  

zastępczych.  

2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie        

           Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Sławnie zapewnia dziecku: 

doraźną pomoc na czas trwania sytuacji kryzysowej,  dostęp do kształcenia dostosowanego do 

jego potrzeb, wieku i jego moŜliwości rozwojowych, opiekę i wychowanie do czasu powrotu 

do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce 

opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego lub socjalizacyjnego. 

         Do placówki przyjmowane są dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych w wieku od 3 

roku Ŝycia do 18 lat na podstawie rozstrzygnięcia sądów w sprawach opiekuńczych,  
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niezaleŜnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach do placówki mogą być 

przyjmowane dzieci młodsze. Placówka wielofunkcyjna zapewnia dziecku dzienną                    

i całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki 

wsparcia dziennego, interwencyjnej oraz socjalizacyjnej, a takŜe łączy dzienne                          

i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko 

i jego rodzinę.   

       W 2008r. na podstawie postanowień sądów Centrum skierowało 15 dzieci 

pochodzących z terenu powiatu sławieńskiego oraz 6 dzieci z terenów innych powiatów.  

Łącznie w 2008r. do Placówki skierowano 21 dzieci. 

 W roku ubiegłym placówkę opuściło 26 wychowanków z uwagi na: 

• powrót do rodziny biologicznej - 3 dzieci, 

• przeniesienie do innej placówki -  12 dzieci, 

• umieszczenie w rodzinie zastępczej - 6 dzieci, 

• usamodzielnienie   - 5 dzieci. 

 

2.1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo   -

Wychowawczej w Sławnie 

            Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje przy Placówce Wielofunkcyjnej w 

Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 4b od dnia 1 stycznia 2006r. Jest placówką całodobową 

zapewniającą mieszkańcom z powiatu sławieńskiego doraźną, krótkoterminową pomoc w 

sytuacji przemocy domowej, ofiarom przemocy, kobietom i dzieciom lub osobom 

znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawania lub 

pogłębiania się dysfunkcji tych osób. OIK w zaleŜności od sytuacji i potrzeb moŜe świadczyć 

pomoc doradczą, informacyjną, psychologiczną, prawną, medyczną, socjalną oraz bytową.  

Jego  podstawowym zadaniem jest doraźna, natychmiastowa, krótkoterminowa pomoc 

polegająca na wsparciu emocjonalnym  osób będących w kryzysie i doprowadzająca do 

odzyskania moŜliwie szybko aktywności społecznej. Obejmuje w szczególności: 

- doradztwo i poradnictwo, konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne, 

- przyjęcie do Ośrodka osoby potrzebującej pomocy, znajdującej się w sytuacji kryzysowej, 

- diagnozę problemu oraz ustalenie strategii działania, 

- terapię indywidualną i grupową – psychologiczną oraz  wsparcie udzielone bezpośrednio w    

  Ośrodku, 

- zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne dla rodziców, terapię rodzin, warsztaty   

  antystresowe, 

- udzielenie wsparcia i pomocy w podejmowaniu przez osobę objętą pomocą działań     
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  własnych, w celu odzyskania   własnych  zdolności i zasobów psychicznych do radzenia     

  sobie w  sytuacjach trudnych i umoŜliwiła lepszego funkcjonowania we własnym    

  środowisku i społeczności,  

- zakończenie działań umoŜliwiających powrót poszczególnych osób do własnego       

  środowiska. 

Czas pobytu w Ośrodku zaleŜy od sytuacji Ŝyciowej osoby, jednak nie powinien być  

dłuŜszy niŜ 3 miesiące. W 2008r. roku w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielono 

pomocy 21 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej.  

3.Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo                           

– wychowawczych 

             Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą, do 

wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub 

jej rodzice, a takŜe opiekunowie prawni lub kuratorzy w przypadku, gdy dysponują 

dochodami dziecka, z tym Ŝe opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub 

osobę pełnoletnią nie moŜe być wyŜsza niŜ 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby 

pełnoletniej. Opłatę, tą ustala się w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaję się po 

uprzednim zebraniu kompletu dokumentów dotyczących rodziny, w tym wywiadu 

środowiskowego.  Zgodnie z kompetencjami Rada Powiatu w Sławnie, określiła w drodze 

uchwały zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka za pobyt dziecka 

w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej.                                                           

W okresie sprawozdawczym wydano 54 decyzje ustalające odpłatność za pobyt dzieci z 

powiatu sławieńskiego w placówkach działających na terenie naszego powiatu :  w tym   29 

decyzji  dotyczyło pobytu dzieci w Domu Dziecka w Darłowie, natomiast 25 decyzji pobytu 

dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce  Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie. Ponadto 

wydano 7 decyzji w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z powiatu 

sławieńskiego, a przebywających w placówkach działających na terenach innych powiatów. 

 

II. Usamodzielnienie  wychowanków opuszczających placówki  

      Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia 

opuszczająca całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i 

socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 

intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy oraz schronisko dla 

nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy i młodzieŜowy 
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ośrodek wychowawczy zostaje objęta, pomocą mającą na celu jej Ŝyciowe usamodzielnienie i 

integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a takŜe pomocą : 

1) pienięŜną na usamodzielnienie, 

2) pienięŜną na kontynuowanie nauki, 

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, 

4) w uzyskaniu zatrudnienia, 

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 

 

       W 2008r.  na powyŜsze zadanie wydatkowano kwotę 35.390,90zł w tym: 

a) pomoc na usamodzielnienie- wypłacono 3 wychowankom w łącznej wysokości 14.823,00zł, 

b) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 5 wychowanków na łączną    

    kwotę 5.848,50zł, 

c) pomoc na kontynuowanie nauki otrzymało 6 wychowanków na łączną kwotę 14.719,40zł. 

 
        Warunkiem uzyskania pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie jest zobowiązanie się  

wychowanka do realizacji indywidualnego programu usamodzielniania, opracowanego 

wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem 

pełnoletności.  

NaleŜy wspomnieć, iŜ 3 osoby usamodzielniane zostały zakwalifikowane przez 

Centrum do udziału w szkoleniach w ramach realizowanego projektu „Szansa na rozwój” 

współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wychowankowie zgodnie ze złoŜoną deklaracją uczestniczyli między innymi w : 

konsultacjach z doradcą zawodowym,  kursie prawa jazdy kat. B, kursie języka angielskiego, 

stylizacji paznokci, autoprezentacji z treningiem kompetencji społecznych oraz kursie 

operatora wózków widłowych. Uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenie o uzyskaniu 

dodatkowych   uprawnień, które to będą mogli wykorzystać w dalszym Ŝyciu zawodowym.  

 

III. Zawieranie porozumień.  

  Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej powiat prowadzący placówkę 

opiekuńczo – wychowawczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki porozumienie w 

sprawie umieszczenia dziecka i zwrotu kosztów jego utrzymania. 

            W 2008 roku podpisano porozumienie z Miastem Koszalin, na podstawie którego 

sfinansowano pobyt dziecka z powiatu sławieńskiego w Rodzinnym Domu Dziecka w 

Koszalinie.  
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IV. Realizacja Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w 
rodzinie 

 
          Rodzina jest najwaŜniejszym środowiskiem w Ŝyciu człowieka, kształtującym 

osobowość, system wartości, poglądy  oraz styl Ŝycia. WaŜną rolę  w prawidłowo 

funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i 

zrozumieniu. 

W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, 

łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej 

niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi. 

         Przemoc w rodzinie jest skomplikowanym i wieloobszarowym  zjawiskiem, niezbędne 

jest więc wielodyscyplinarne podejście do tego problemu. Jest oczywistym, Ŝe wszystkie 

działania na tym polu są ukierunkowane na pomoc ofiarom przemocy. Najpilniejszą sprawą 

jest zapewnienie bezpieczeństwa (powstrzymanie przemocy, odizolowanie sprawcy, itp.). 

Jednak te czynności nie wyczerpują moŜliwości pomocy. Potrzebne jest objęcie rodziny takŜe 

pomocą psychologiczną, prawną, oraz socjalną. Obowiązek przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa takŜe na samorządach 

lokalnych.  Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat naleŜy w 

szczególności tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz realizacja 

programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. 

      Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w roku 2008 realizowało 

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie, którego źródłem finansowania  była dotacja celowa  w wysokości  7.500,00 zł.       

Program obejmował 60 godz. zegarowych  i był realizowany w okresie od 13 września do 13 

grudnia 2008r. Uczestnikami było 5  sprawców przemocy, których uczestnictwo wynikało z 

osobistej decyzji podejmowanej w związku z podjętą współpracą z  instytucjami zajmującymi 

się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zajęcia były prowadzone przez dwóch 

terapeutów kobietę i męŜczyznę zarówno w formie indywidualnej, grupowej, jak równieŜ w 

formie „zadań domowych ”.  Podstawowym celem działań korekcyjno – edukacyjnych  była  

zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie 

powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, a takŜe zwiększenie ich zdolności do 

samokontroli agresywnych zachowań  oraz konstruktywnego współŜycia w rodzinie. Program 

ukończyły 2 osoby.  

    



 13 

V. Rodzinna Opieka Zastępcza 

 Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej  zapewnia się 

opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. 

Rodzina zastępcza jest formą opieki nad dzieckiem opartą na modelu wychowania 

rodzinnego. Stanowi rodzaj pieczy zastępczej nad dzieckiem pozbawionym trwale lub 

tymczasowo opieki rodziców biologicznych. 

  W powiecie sławieńskim w 2008r. funkcjonowało  86 rodzin zastępczych w których 

przebywało 145 dzieci w tym:  

- 74 rodziny zastępcze  spokrewnione  z dzieckiem, w  których przebywało 105 dzieci,  

- 10 rodzin zastępczych  niespokrewnionych z dzieckiem, w  których przebywało 27 dzieci, 

- 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, w  których przebywało 13 

dzieci. 

  W ubiegłym roku do ewidencji Centrum przybyło, na podstawie Postanowień Sądu 

Rodzinnego 11 nowych  rodzin  zastępczych, które przyjęły 16 dzieci, natomiast                        

w  istniejących  rodzinach  zastępczych  umieszczono  5 dzieci. Łącznie  w 2008r. w rodzinnych 

formach opieki umieszczono  21 dzieci.  

  PoniŜej przedstawiana tabela obrazuje liczbę rodzin zastępczych oraz liczbę dzieci 

w rozbiciu  na gminy i miasta naszego powiatu. 

Liczba rodzin  zastępczych oraz liczba dzieci objęta opieką w 2008r.  

 
Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci  
objęta opieką z podziałem na gminy i miasta 

Lp.  
Gminy i 
miasta  

 
 
1  

dziecko 
 

 
2-je 

 dzieci 

 
3-je  

dzieci 

 
4-ro  

dzieci 

 
5-ro 

dzieci 

6-ro 
dzieci 

i 
więcej 

 
 

Razem 
liczba 
 rodzin 

 

 
 

Razem 
liczba 
dzieci 

 

1 2  
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
1. 

gm.   
Postomino 

 
6 

 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
9 

 
14 

 
2. 

 
gm. Sławno 

 
15 

 
4 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
23 

 
36 

 
3. 

gm. 
Malechowo 

 
8 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

 
12 

 
27 

 
4. 

 
gm. Darłowo 

 
3 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
8 

 
19 

 
5. 

Miasto 
Darłowo 

 
7 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
8 

 
9 

 
6. 

Miasto 
Sławno 

 
16 

 
6 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
26 

 
40 

 
Ogółem  

 

 
55 

 
17 

 
8 

 
3 

 
0 

 
3 

 
86 

 
145 
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Liczba rodzin  zastępczych oraz liczba dzieci objęta opieką w 2008r. z  podziałem na  
gminy i miasta. 

 
Liczba rodzin zastępczych 
w powiecie sławieńskim 

 
Liczba dzieci w  

rodzinach zastępczych 
 
 

 
 

Lp. 

 
 

Gminy 
 i miasta 

 
Ogółem 

 
w tym w 
niespo-

krewnionych 
z dzieckiem 

 

 
w tym 

zawodo-
wych 

 
Ogółem 

 
w tym w 
niespo-

krewnionych 
z dzieckiem 

 
w tym 

rodzinach 
zawodo-

wych 
 

 
1. 

 
gm. Postomino 

 
9 

 
1 

 
0 

 
14 

 
2 

 
0 

 
2. 

 
gm. Malechowo 

 
12 

 
1 

 
2 

 
27 

 
4 
 

 
13 
 

 
3. 

 
gm. Sławno 

 
23 

 
4 

 
0 

 
36 

 
7 
 

 
0 
 

 
4. 

 
gm. Darłowo 

 
8 

 
3 

 
0 

 
19 

 
12 
 

 
0 
 

 
5. 

 
miasto Sławno 

 
26 

 
1 

 
0 

 
40 

 
2 

 
0 

6.  
miasto Darłowo 

 
8 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0 

 
0 

 
Ogółem 

 
86 

 
10 

 
2 

 
145 

 

 
27 
 

 
13 

 
Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego 

dziecka i poszanowaniem jego praw. Sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, 

zapewniając odpowiednie warunki rozwoju i wychowania. Obowiązek opieki nad dzieckiem 

rodzina zastępcza podejmuje z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu.   NaleŜy 

zaznaczyć, iŜ rodziny zastępcze otrzymują pomoc pienięŜną  na częściowe pokrycie kosztów 

jego utrzymania,  natomiast jego wysokość uzaleŜniona jest od wieku dziecka, jego 

dochodów oraz  sytuacji zdrowotnej. Wysokość pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej wynosi: 

1) w przypadku dziecka w wieku do lat 7 posiadającego orzeczenie                                    

o niepełnosprawności - 80%  kwoty 1.647,00 zł  tj. 1.317,60 zł, 

2) w przypadku dziecka w wieku od 0  do 7 lat - 60% kwoty 1.647,00 zł, tj. 988,20 zł, 

3) w przypadku dziecka powyŜej 7 roku Ŝycia posiadającego orzeczenie                      

o niepełnosprawności - 60% kwoty 1.647,00 zł tj. 988,20 zł, 
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4) w przypadku dziecka powyŜej 7 lat do 18 roku Ŝycia - 40% kwoty 1.647,00 zł      

tj.  658,80 zł. 

Zgodnie z art. 109 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające ze 

świadczeń pienięŜnych pomocy społecznej są zobowiązane poinformować Centrum o kaŜdej 

zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąŜe się z podstawą do 

przyznania świadczeń. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2008 roku na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania 145 dzieci w 86 rodzinach zastępczych wydatkowało kwotę: 

1.051.223,21zł.  

W powiecie sławieńskim funkcjonują 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem 

rodziny wielodzietne, w których opieką otoczono 13 dzieci. Wynagrodzenie wraz z 

pochodnymi zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin 

zastępczych wyniosło w 2008r. 46.902,08 zł i było wypłacane na podstawie umowy zlecenia.  

Na podstawie art. 78 ust. 7a  ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o zmianie ustawy                       

o pomocy społecznej oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487) „ Starosta 

moŜe przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pienięŜne na pokrycie 

niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka, w 

wysokości do 150 % podstawy ”. W ubiegłym roku na powyŜszy cel wydatkowano  kwotę 

3.541,05 zł.  

W zakresie realizacji zadań dotyczących obsługi rodzin zastępczych oraz pełnoletnich 

wychowanków z rodzin zastępczych, Centrum jest zobowiązane do wizytacji środowiska 

rodziny i przeprowadzania wywiadów środowiskowych  nie rzadziej jak raz na pół roku. 

Ponadto raz w roku składana jest do Sądu Rodzinnego informacja na temat  funkcjonowania 

kaŜdego dziecka w rodzinie zastępczej, sporządzana na podstawie wywiadu środowiskowego i 

opinii wychowawcy klasy. W ubiegłym roku pracownicy Zespołu Rodzinnej Opieki Zastępczej 

sporządzili na potrzeby Sądów ponad 100 opinii. 

Zgodnie z obowiązującą podstawą prawną rodzice biologiczni dzieci przebywających 

w rodzinach zastępczych zobowiązani są do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka                      

w rodzinie zastępczej, jeśli nie płacą na dziecko alimentów.  W oparciu o aktualne wywiady 

środowiskowe wydawane są decyzje regulujące powyŜszą kwestię. 

Pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodzinę zastępczą przysługuje pomoc 

pienięŜna na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, a takŜe pomoc w uzyskaniu 

odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu 

zatrudnienia  oraz  na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.  Zgodnie z art. 89 ust. 2 

ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o  pomocy  społecznej  (Dz. U.  z  2008r. Nr 15, poz. 728.), 
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pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki  w wysokości 30% podstawy miesięcznie 

przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole 

ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyŜszej.   

Warunkiem udzielenia pomocy na usamodzielnienie i pomocy pienięŜnej na kontynuowanie 

nauki jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu 

usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia. Na terenie powiatu 

w ubiegłym roku  funkcjonowało 27 pełnoletnich wychowanków, którym  przyznano pomoc 

pienięŜną  na kontynuowanie   nauki  w wysokości 100.796,40 zł , natomiast  8 wychowankom 

przyznano pomoc rzeczową na kwotę 34.986,94 zł. 

Reasumując łączne  wydatki Centrum w zakresie realizacji zadań dotyczących finansowania 

rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków  w 2008r. wyniosły  one 1.237.449,68 zł.  

VI. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2008r. zgodnie z ustawą z dnia 

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

niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr  123, poz. 776 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie określenia rodzaju zadań 

powiatu, które mogą być finansowane  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm. ) realizowało następujące 

zadania: 

a) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

b) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne              

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, 

c)  dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

d) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                      

      i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

e) dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej. 
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 W 2008r. osoby niepełnosprawne skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do 

następujących  zadań: 

a) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych 

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji 

połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej 

sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez 

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań,       

a takŜe przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

     Z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym skorzystały zarówno 

dorosłe osoby niepełnosprawne, jak równieŜ dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna oraz ich 

opiekunowie. Wszystkie osoby niepełnosprawne posiadały  orzeczenia o znacznym, 

umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia                                           

o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku Ŝycia. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :   

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna wraz z opiekunami  - 44 osoby (24 wnioski) na kwotę 

29.381,00 zł,  

-      dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - 288 osób (228 wniosków) na kwotę    

       183.573,00 zł.  

Łącznie pomocą objęto 332 osoby niepełnosprawnych oraz opiekunów i udzielono 

pomocy finansowej na kwotę 212.954,00 zł. 

b) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki    

   pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
  

Przedmiotem dofinansowania tego zadania moŜe być sprzęt niezbędny do 

prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z osobą niepełnosprawną, mający za zadanie osiągnięcie 

przy aktywnym uczestnictwie tej osoby moŜliwie najwyŜszego poziomu jej funkcjonowania, 

jakości Ŝycia i integracji społecznej oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna  - 54 osoby na kwotę 51.672,00 zł,  

- dorosłe osoby niepełnosprawne -  175 osób na kwotę  134.099,00 zł . 

Łącznie pomocą objęto 229 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 185.771,00 zł. 
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 Dofinansowanie obejmowało między innymi: aparaty słuchowe i wkładki uszne,   obuwie 

ortopedyczne i aparatowe, parapodium,  pieluchomajtki, wózki dziecięce specjalne,  materace 

przeciwodleŜynowe, rowerek rehabilitacyjny, wanny  z hydromasaŜem, szkła okularowe, 

protezy podudzia, aparat ortopedyczny na nogę,  pończochy kikutowe,  protezy piersi, peruki 

cewniki, worki do zbioru moczu itp. W 2008r. rozpatrzono negatywnie 10 wniosków osób 

niepełnosprawnych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego oraz brak podstaw 

prawnych do przyznania dofinansowania.     

      W ramach  powyŜszego zadania  przyznano dofinansowanie do sprzętu 

rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych 

i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą 

działalność rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ubiegały się dwa 

podmioty, którym udzielono wsparcia do zakupu 2 aparatów do krioterapii w łącznej 

wysokości     20.949,00 zł. 

 

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,     

    w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

Przez bariery architektoniczne naleŜy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w 

budynku i w jego najbliŜszej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, 

konstrukcyjne lub warunki uŜytkowania uniemoŜliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom 

niepełnosprawnym. 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych obejmowało przystosowanie 

łazienki dla osoby niepełnosprawnej, adaptację pomieszczenia na łazienkę,   dofinansowanie 

urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych takich jak, brodzik                              

z siedziskiem,  umywalka, toaleta, uchwyty. W ramach tego zadania mieściły się równieŜ 

dofinansowania w zakresie montaŜu platformy przychodowej, podnośnika pionowego, 

likwidacji progów, wyrównania podłoŜa, wymiany podłogi na powierzchnię  antypoślizgową.    

 Zadanie dot. likwidacji barier architektonicznych jest skomplikowane z uwagi na 

potrzebę zgromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz wyjazdy w teren do Wnioskodawców. 

 Niezbędna jest współpraca Centrum z technikiem budowlanym, który opiniuje kosztorysy 

przedwykonawcze oraz powykonawcze, w celu zatwierdzenia prac wiąŜących się                                      

z pokonaniem barier i odrzuceniem prac wiąŜących się z remontem.  Ponadto technik 

sprawdza pozycje kosztorysu pod kontem cen (czy nie są zawyŜone) oraz podatku Vat.   

 Likwidacja barier architektonicznych wymaga 2-krotnej wizyty w domu 

Wnioskodawcy pracownika Centrum oraz technika budowlanego tj. przed wykonaniem prac 

oraz po ich  wykonaniu. 



 19 

 Znacznym utrudnieniem w realizacji tego zadania jest zbyt późne ( ostatni kwartał 

roku ) przekazywanie dodatkowych środków finansowych PFRON.  

Wykonywanie prac w miesiącach zimowych wiąŜe się z koniecznością wyłączenia 

ogrzewania, np. w przypadku przystosowania łazienki lub adaptacji pomieszczeń na łazienkę, 

jak równieŜ  dodatkowego ogrzewania pomieszczeń ze względu na moŜliwość połoŜenia 

płytek antypoślizgowych. Wnioskodawcy często napotykali na problem ze znalezieniem 

wykonawcy. Związane jest to zarówno z krótkim okresem realizacji zadania, a takŜe brakiem 

fachowców, dlatego teŜ  nie jest wskazane aby  powyŜsze zadanie było realizowane w  

ostatnim kwartale danego roku.   

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna – 1 osoba na kwotę 12.613,00 zł, 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 20 osób na kwotę 238.553,00 zł. 

Łącznie pomocą objęto 21 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 251.166,00 zł. 

W ramach  wyŜej omawianego zadania w ubiegłym roku złoŜono 26 wniosków:  w tym dla   

1 dziecka oraz 25 osób dorosłych. ZłoŜono 3 rezygnacje w sprawie dorosłych oraz 

rozpatrzono negatywnie 2 wnioski  osób dorosłych.  

Przez bariery w komunikowaniu się  naleŜy rozumieć ograniczenia uniemoŜliwiające 

lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumienie się i/ lub przekazywanie 

informacji. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się obejmowało: zakup 

sprzętu komputerowego dla osoby niepełnosprawnej z  dysfunkcją słuchu, mowy, wzroku, 

poraŜeniem mózgowym, jak równieŜ dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz 

sprzętu radiofonicznego. W przypadku dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej dofinansowaniu 

podlegały równieŜ programy edukacyjne. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie : 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna – 7 osób na kwotę 15.262,00 zł, 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 10 osób na kwotę 19.108,00  zł. 

Łącznie pomocą objęto 17 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 34.370,00 zł. 

W ramach  tego  zadania złoŜono 28 wniosków:  w tym dla  9 dzieci oraz 19 osób dorosłych. 

Negatywnie  rozpatrzono wnioski   9osób  dorosłych i 2 dzieci. 

 Przez bariery techniczne naleŜy rozumieć wszelkie bariery utrudniające lub 

uniemoŜliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnienie. Likwidacja tej bariery powinna 

powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umoŜliwi ć wydajniejsze jej 

funkcjonowanie.  
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Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych  obejmowało dofinansowanie do : 

kuchenek gazowo-elektrycznych z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu dla osób                  

z  dysfunkcją wzroku, pralek automatycznych dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, z reumatoidalnym zapaleniem stawów kończyn górnych, dla kobiet po 

mastektomii oraz dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, chłodziarek do przechowywania 

insuliny dla chorych na cukrzycę,  robota kuchennego dla kobiety po mastektomii, 

akumulatorów dla osób poruszających się na wózkach elektrycznych, piecyka gazowego 

dwufunkcyjnego dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku, pochwytów. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie : 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 37 osób na kwotę   31.192,00 zł.  

Łącznie pomocą objęto 37 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 31.192,00 zł. 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku złoŜono 43 wnioski osób dorosłych z których  5 

rozpatrzono negatywnie, natomiast 1 osoba złoŜyła rezygnację. 

 e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

Organizacja sportu - jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie 

jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo. Natomiast przez organizację kultury - 

naleŜy rozumieć działalność kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, 

edukacji i oświaty kulturalnej oraz działań i inicjatyw kulturalnych.  

Rekreacja ruchowa - jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i 

odnowy sił psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji powinny być realizowane 

przez: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez 

sportowo – rekreacyjnych. Pod pojęciem turystyki - naleŜy rozumieć zorganizowane, 

zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym 

terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku. 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych ze środków Funduszu wynosi do 60 % wysokości całości 

przedsięwzięcia. Wnioski na powyŜsze zadanie przyjmowane były do 30 listopada roku 

poprzedzającego realizację zadania. NaleŜy podkreślić, iŜ nie ma w tym zadaniu górnej 

granicy kwoty dofinansowania oraz ograniczeń dotyczących ilości wniosków składanych 

przez jeden podmiot.    

 Centrum udzieliło dofinansowania  w zakresie ww zadania  dla takich organizacji jak: 

1)  Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sławnie, który otrzymał dofinansowanie do    

      następujących zadań: 



 21 

• „Spotkania BoŜonarodzeniowego”, które odbyło się w dniu 12.12.2008r.   

W spotkaniu uczestniczyło 31 osób niepełnosprawnych z powiatu sławieńskiego. 

Głównym celem spotkania było włączenie osób niepełnosprawnych słuchowo do 

kontynuowania obyczajów tradycji polskiej związanych ze świętem BoŜego 

Narodzenia. Kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła 1.150,00 zł.  

• Organizacji Świetlicy PZG – „Nasz Drugi Dom”, która działała od dnia 01.04.2008r. 

do 30.11.2008r. z przerwą wakacyjną.  

Celem przedsięwzięcia była aktywna rehabilitacja poprzez wywoływanie twórczej 

aktywności niesłyszących oraz wdraŜanie do samodzielnych poszukiwań kulturalnego 

spędzania wolnego czasu. Działalność świetlicowa obejmowała: koło komputerowe, 

koło fotograficzne oraz sekcję brydŜa sportowego. Łącznie w zajęciach udział wzięły 

24 osoby niepełnosprawne. Kwota wypłaconego  dofinansowania wyniosła 350,00 zł. 

2) Polski Związek Niewidomych-Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie, który  otrzymał     

    dofinansowanie do następujących zadań: 

• Wycieczki turystyczno – krajoznawczej do Częstochowy, Kielc oraz okolic Gór 

Świętokrzyskich. Wycieczka odbyła się w okresie od dnia 23.06.2008r. do dnia 

27.06.2008r. Uczestniczyło w niej 50 osób niepełnosprawnych. Wypłacono 

dofinansowanie w wysokości: 7.559,99 zł. 

• Imprezy integracyjno – kulturalno – sportowej w ośrodku „Klimczok” w Ustroniu 

Morskim. Impreza połączona z integracją z innymi członkami Polskiego Związku 

Niewidomych. Impreza odbyła się w dniach od 27.03.2008r. do dnia 30.03.2008r. 

Uczestniczyło w niej 40 osób niepełnosprawnych. Wypłacono dofinansowanie w 

wysokości: 3.599,07 zł.  

• „Spotkania wigilijnego”, które odbyło się w dniu od 12.12.2008r.   

W spotkaniu udział wzięło 60 osób niepełnosprawnych z powiatu sławieńskiego. 

Głównym celem spotkania było włączenie osób niepełnosprawnych z tytułu 

dysfunkcji narządu wzroku do kontynuowania obyczajów tradycji polskiej 

związanych ze świętem BoŜego Narodzenia. Kwota wypłaconego dofinansowania 

wyniosła 800,00 zł.  

3) Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie, które otrzymało dofinansowanie do następujących    

    zadań: 

• V Spartakiady Sportowej w Ośrodku Wypoczynkowym „ CARBO” w Dąbkach   

podczas której, zorganizowano zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych oraz 

zabawy rozrywkowo-integracyjne dla 75 osób niepełnosprawnych. Spartakiada odbyła 
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się w dniach od 20.09.2008r. do 22.09.2008r.Wypłacono dofinansowanie w wysokości 

3.900,00 zł. 

• V Koncertu  integracyjnego i przeglądu prac plastycznych osób niepełnosprawnych     

z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w dniu 

07.12.2008r. Koncert miał miejsce w Sławieńskim Domu Kultury. Podczas koncertu 

młodzieŜ niepełnosprawna mogła wystąpić publicznie i zaprezentować swoje 

umiejętności artystyczne oraz wykonane przez siebie prace rzemiosła artystycznego. 

W koncercie uczestniczyło 120 osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi  

opiekunami.Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 2.340,00 zł.  

•  Wycieczki turystyczno – krajoznawczej do Wilna i Lwowa, która trwała od dnia 

02.06.2008r. do dnia 07.06.2008r. W wycieczce udział wzięły 53 osoby 

niepełnosprawne wraz z niezbędnymi opiekunami. Głównym celem wycieczki było 

pokazanie uczestnikom dziedzictwa narodowego i kulturowego Wilna, Lwowa.   

            Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 20.688,07 zł. 

4) Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę  w Sławnie, które otrzymało           

    dofinansowanie do następujących zadań: 

• Wycieczki turystyczno – krajoznawczej do Zakopanego i Krakowa, która odbyła się w 

okresie od 25.08.2008r. do 29.08.2008r. Uczestniczyło w niej  38 osób 

niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Wycieczka miała na celu poznanie 

dziedzictwa narodowego kraju poprzez zwiedzanie zabytków kultury Zakopanego          

i Krakowa oraz okolic. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 

12.240,45 zł. 

� Organizacji Dnia Sportu Osób Niepełnosprawnych, który został zorganizowany w 

dniu 19.06.2008r. na stadionie OSiR w Sławnie. W imprezie tej uczestniczyło ponad 

150 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sławieńskiego. Podczas imprezy osoby 

niepełnosprawne mogły zaprezentować się w konkurencjach sportowych. Wysokość 

dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 2.775,32 zł. 

• Wycieczki turystyczno – krajoznawczej do Karpacza i okolic. Wycieczka odbyła się w 

okresie od dnia 06.05.2008r. do dnia 10.05.2008r. Uczestniczyły w niej  32 osoby 

niepełnosprawne wraz z opiekunami. Wycieczka miała na celu poznanie dziedzictwa 

narodowego kraju związanego z Karpaczem oraz jego okolic. Wysokość 

dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 9.915,38 zł. 
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5) Stowarzyszenie Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i wsi Podgórki   

„Razem w przyszłość” które otrzymało dofinansowanie do następującego zadania: 

• Integracyjnego festynu kulturalno – rekreacyjno – sportowego dla osób 

niepełnosprawnych „Łączmy siły i serca”  zorganizowanego w dniu 15.05.2008r. na 

terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Podgórkach. W imprezie tej 

uczestniczyło ponad 440 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sławieńskiego. 

Podczas imprezy osoby niepełnosprawne mogły zaprezentować przed zebraną 

publicznością własne programy artystyczne, które były oceniane przez grono jury. 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 13.800,00 zł. 

6) Stowarzyszenie Klub „Amazonki” które otrzymało dofinansowanie do następujących 

zadań: 

• Wycieczki turystyczno – krajoznawczej do Włoch, która odbyła się w okresie od  

07.04.2008r. do  12.04.2008r. Uczestniczyły  w niej 33 osoby niepełnosprawne wraz z 

opiekunami. Wycieczka miała na celu poznanie dziedzictwa narodowego Rzymu, 

Watykanu, Florencji i Wenecji. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON 

wyniosła 21.780,00 zł. 

• Pikniku sportowo-integracyjnego zorganizowanego dla 23 osób niepełnosprawnych w 

gospodarstwie agroturystycznym w Kopaniu w dniach od 26.09.2008r. do  

27.09.2008r. Wypłacono dofinansowanie w wysokości: 862,50 zł.  

7) Stowarzyszenie na rzecz pomocy rodzinom wiejskim „Nasza Przyszłość” otrzymało  

dofinansowanie do wycieczki turystyczno – krajoznawczej do Gdańska, która odbyła się                     

w dniu 22.04.2008r. Uczestniczyło w niej 30 osób niepełnosprawnych wraz  z opiekunami. 

Wycieczka miała na celu poznanie zabytków Gdańska. Wysokość dofinansowania ze 

środków PFRON wyniosła 1.130,00 zł. 

 f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej. 

Warsztat Terapii Zajęciowej – oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo 

placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy moŜliwość 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

          Ogólna liczba  uczestników   Warsztatu   Terapii   Zajęciowej   w   Sławnie  objęta 

dofinansowaniem  wynosi 35 osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy terapii 

zajęciowej posiadali orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w terapii 

zajęciowej. Realizacja przez warsztat zamierzonego celu, odbywała się przy zastosowaniu 

technik terapii zajęciowej, które zmierzały do rozwijania między innymi umiejętności 

wykonywania czynności Ŝycia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych 
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sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umoŜliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy. 

 Rehabilitacja, poprawa sprawności  uczestnika w zakresie zaradności osobistej  oraz 

przystosowania społecznego, jak równieŜ przygotowanie osób do Ŝycia w środowisku 

społecznym odbywała się poprzez róŜnorodną terapię realizowaną na podstawie 

indywidualnych programów rehabilitacji, w których określone zostały formy, zakres oraz 

planowane efekty rehabilitacji. Dokonano dokładnej diagnozy kaŜdego uczestnika, w celu 

ustalenia braków w rehabilitacji ogólnej jak i zawodowej, co pozwoliło ustalić i opracować 

indywidualne programy  rehabilitacji. Terapia osób odbywała się w pracowniach 

komputerowo-graficznej, krawiecko-zabawkarskiej, plastycznej, gospodarstwa domowego, 

muzycznej, witraŜu oraz wikliniarsko-stolarskiej 

Kwota środków wydatkowana w 2008r. na pokrycie kosztów działalności Warsztatu 

wyniosła 536.211,00 zł, z czego kwota w wysokości: 

- 482.590,00zł (90% ogółu kosztów)  stanowi dofinansowanie ze środków PFRON, 

- 24.00,00 zł została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Sławnie w drodze 

odrębnej umowy, 

-    29.621,00 zł stanowi dofinansowanie Stowarzyszenia „AKSON” w Sławnie, jednostki  

     prowadzącej Warsztat. 

 

Wykorzystanie środków PFRON w 2008r. w podziale na  poszczególne zadania przedstawia 

poniŜsza tabela. 
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Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2008r. 

 

L.p. 

 

Nazwa zadania 

 

Liczba 

osób,  które 

otrzymały 

dofinansowanie 

 

Kwota 

otrzymanych 

 środków 
finansowych 

 

Kwota  

wydatkowanych  

środków 
finansowych 

 

Procentowe 
wykorzysta-
nie środków 
finansowych 

 

Niewy- 

korzystane 

 środki 
finansowe 

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych  i  ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych:  

-dorośli 

-dzieci 

 

 

 

 

288 

44 

 

 

 

194.000 

30.865 

 

 

 

183.573 

29.381 

 

 

 

94,62 % 

95,19 % 

 

 

 

10.427 

1.484 

 

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

-dorośli 

-dzieci 

-osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej 

 

 

 

 

175 

54 

2 wnioski 

 

 

 

 

150.000 

70.000 

20.949 

 

 

 

 

34.099 

51.672 

20.949 

 

 

 

 

89,39 % 

73,81 % 

100 % 

 

 

 

 

15.901 

18.328 

0 

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

 

1.199 

 

103.200 

 

102.891 

 

 

99,70 % 

 

 

309 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych,  w  komuni- 
kowaniu się i technicznych w 
związku z indywidualnymi 
potrzebami osób 
niepełnosprawnych:  

-dorośli 

-dzieci 

 

 

 

 

67 

8 

 

 

 

 

 

 

323.905 

43.051 

 

 

 

 

 

 

288.853 

27.875 

 

 

 

 

 

 

89,17 % 

64,74 % 

 

 

 

 

 

 

35.052 

15.176 

5. Zobowiązania dotyczące  kosztów 
działania warsztatów terapii 
zajęciowej, zwiększenie liczby 
uczestników, dofinansowanie 
kosztów adaptacji pomieszczeń  
oraz  zakup dodatkowego 
wyposaŜenia 

 

 

 

35 

  

 

 

482.590 

 

 

 

482.590 

 

 

 

100 % 

 

 

 

0 

 

RAZEM 

 

1.872 

  

1.418.560 

 

1.321.883 

 

93,18 % 

 

96.677 
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NaleŜy nadmienić, iŜ niewykorzystane środki finansowe w wysokości 96.677,00 zł  

nie mogły być wydatkowane przez Centrum z uwagi na zakończenie roku budŜetowego. 

Pomimo to  wydatkowane środki pokrywały w całości potrzeby wynikające ze złoŜonych 

wniosków osób niepełnosprawnych.  

RównieŜ w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o  

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sławieńskim do roku 2015 

realizowano obszar problemowy wspierania osób niepełnosprawnych Cel strategiczny 2 – 

Podniesienie świadomości o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych w zakresie 

ochrony przed dyskryminacją, jak równieŜ do pełnego i równego korzystania z ich praw. 

Działanie 2.1. Upowszechnianie informacji o świadczonych usługach poprzez 

funkcjonowanie strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sławnie, na 

której zamieszczane były informacje dotyczące: zadań realizowanych przez Centrum z 

zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, programów realizowanych przez 

Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

wzory wniosków oraz Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2007 – 2015.  

Dodatkowo informacje dotyczące zadań realizowanych na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w tym równieŜ programów realizowanych przez Oddział PFRON w 

Szczecinie zamieszczane były równieŜ  na tablicy informacyjnej Centrum. W lokalnej prasie 

zamieszczony został artykuł dotyczący dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

w turnusach rehabilitacyjnych. Natomiast w ostatnim kwartale 2008 roku został wydany 

Informator o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

przedstawiający  moŜliwości korzystania ze środków PFRON w ramach rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych.  

Realizowano równieŜ Cel operacyjny 5. Stworzenie warunków do aktywnego 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych  w Ŝyciu społecznym. Działanie 5.1. Integracja dzieci i 

młodzieŜy niepełnosprawnej z dziećmi i młodzieŜą pełnosprawną. W ramach integracji dzieci 

i młodzieŜy niepełnosprawnej z dziećmi i młodzieŜą pełnosprawną Centrum udzieliło 

dofinansowania w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej, które 

prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do uczestnictwa 

w turnusach rehabilitacyjnych stanowiących formę aktywnej rehabilitacji, której celem jest 

m.in. rozwijanie umiejętności społecznych uczestników poprzez nawiązywanie i rozwijanie 

kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań. 
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VII. Informacja dotycząca środków  zewnętrznych pozyskanych przez PCPR w Sławnie  w 
2008r.  

 
 
7.1 Realizacja projektu systemowego ,, Szansa na Rozwój ” z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
 W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sławnie realizowało projekt systemowy pod nazwą „Szansa na rozwój” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Socjalnego. W dniu 30 stycznia 2008r. PCPR jako Lider projektu podpisało porozumienie  z 6 

Ośrodkami Pomocy Społecznej Powiatu Sławieńskiego i Urzędem Pracy w Sławnie na rzecz 

partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII 

Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie. 

Instytucją Pośredniczącą – nadzorującą i koordynującą realizację Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim jest Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie z którym została podpisana umowa realizacji projektu na lata 2008 -2013. 

Całkowita wartość  projektu dla Powiatu Sławieńskiego wyniosła 922.388,00 zł,  z czego 

kwota dla PCPR  stanowiła 281.520,00 zł. W związku z przystąpieniem do projektu Centrum 

przyjęło wiele dodatkowych obowiązków związanych z realizacją swojego wniosku, jak 

równieŜ wniosków  6 ośrodków pomocy społecznej. Do tychŜe obowiązków   naleŜało 

między innymi sporządzanie (na podstawie informacji uzyskanych  od  partnerów) wspólnego 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz wniosków o płatność, kontakty z Instytucją 

Pośredniczącą, udzielanie Partnerom informacji, organizowanie spotkań zespołu 

koordynującego, działalność kontrolna itd.    

        Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanych na rynku pracy ze względu na 

pochodzenie, bądź status społeczny. Projektem  zostały objęte osoby niepełnosprawne, 

wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych - łącznie 

25 mieszkańców powiatu. Beneficjenci projektu mieli moŜliwość skorzystania z  takich 

kursów jak: obsługa komputera z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem, języka 

angielskiego, obsługa i konserwacja urządzeń elektroenergetycznych do 1KV, obsługa i 

konserwacja wózków jezdnych, autoprezentacji z treningiem kompetencji społecznych, 

bukieciarstwo, stylizacja  paznokci, kurs prawa jazdy. Niewątpliwie podniesiono kwalifikacje  
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zawodowe beneficjentów oraz udzielono specjalistycznego wsparcia.  Przyznano takŜe pomoc 

finansową 4 wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych na 

łączną kwotę 4.488,06 zł oraz dofinansowano udział 5 osób niepełnosprawnych w turnusach  

rehabilitacyjnych w kwocie 1.471,00 zł. 

 Podsumowując działalność podjętą w 2008 roku w ramach projektu „Szansa na 

rozwój”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w części dot. PCPR naleŜy podkreślić, iŜ podpisano 15 programów integracji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 10 programów usamodzielnienia 

wychowanków z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych 

wzbogaconych o instrumenty aktywnej integracji, 11 osób skierowano na kurs prawa jazdy. 

Łącznie wydano 109 zaświadczeń potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji 

zawodowych przez uczestników.  Efektem realizowanego projektu jest podjęcie zatrudnienia  

przez 3 beneficjentów.   

W ramach cross – financingu zamontowano w budynku Starostwa Powiatowego platformę 

przyschodową  dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

 

7.2  Realizacja projektu finansowanego przez Fundację Ernst & Young w Warszawie.  
 

   W ramach  wygranego konkursu ,, 30 maja – Świętujemy Razem ” ogłoszonego  przez 

Fundację Ernst & Young w Warszawie  Centrum otrzymało dofinansowanie w wysokości 

4.200,00 zł   i zorganizowało: 

1. Uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ,,Bądźmy Razem” na terenie 

Panoramy Morskiej w Jarosławcu. 

2. Grupy wsparcia z psychologiem, pedagogiem, radcą prawnym oraz pracownikiem 

socjalnym  dla rodziców zastępczych oraz  rodziców biologicznych  dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych. 

7.3 Realizacja konkursowego programu z zakresu Opieki nad dzieckiem i rodziną 

finansowanego przez Ministerstwo  Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 

7.3.1 Utworzenie i wyposaŜenie  Mieszkania chronionego  dla pełnoletnich 

wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – 

wychowawcze 

W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowe 

wspieranie programów opieki nad dzieckiem i rodziną  pozyskana została kwota 100.000,00 

zł, która pozwoliła na przeprowadzenie remontu części pomieszczeń budynku internatu Zespołu 

Szkół  im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie oraz wyposaŜenie lokalu w niezbędne meble oraz 
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przedmioty gospodarstwa domowego. Pomoc w formie zamieszkania w mieszkaniu 

chronionym skierowana jest do pełnoletnich wychowanków o szczególnie trudnej sytuacji 

Ŝyciowej i materialnej.  

       Mieszkanie przeznaczone jest dla 6 pełnoletnich wychowanków (dziewcząt i chłopców), 

którzy przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej zamieszkiwali na terenie 

powiatu sławieńskiego i jednocześnie planują usamodzielnić się i zamieszkiwać na  tych 

terenach. Mieszkanie chronione zabezpieczy okresowo odpowiednie warunki mieszkaniowe 

pełnoletnim wychowankom, którzy nie mogą liczyć na wsparcie najbliŜszej rodziny. 

Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

wskazanej grupy osób oraz wpłynie między innymi : na rozwijanie umiejętności prowadzenia 

gospodarstwa domowego i gospodarowanie budŜetem domowym, rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych oraz współŜycia społecznego, jak równieŜ kształtowanie właściwego 

stosunku do obowiązków. 

 
7.3.2 Utworzenie biblioteczki dla rodzin zastępczych oraz rodziców biologicznych dzieci    

          przebywających poza rodziną naturalną 

 W  ramach  w/w konkursu  Centrum pozyskało środki    w wysokości  11.100,00 zł  i 

zorganizowało : 

1. Wyjazd dla rodzin zastępczych  wraz z dziećmi  do Teatru Bałtyckiego w 

Koszalinie na przedstawienie o „Rozbójniku Rumcajsie ”. 

2. Biblioteczkę dla rodzin zastępczych oraz  rodziców biologicznych  dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych. 

3. Grupy wsparcia z psychologiem, pedagogiem, radcą prawnym, oraz 

pracownikiem socjalnym i kuratorem zawodowym dla rodziców zastępczych oraz  

rodziców biologicznych  dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 

4. Wydanie ulotki promującej rodzicielstwo zastępcze.  

5. Zakupienie mebli  do Zespołu Rodzinnej Opieki Zastępczej. 

Reasumując w 2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pozyskało 

środki z programów zewnętrznych  w łącznej wysokości   368.668,00 zł. 
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VIII. Działalno ść kontrolna PCPR w Sławnie 

8.1 Kontrola Ośrodków Rehabilitacyjnych  

  W 2008 roku przeprowadzono  kontrole doraźne  3 ośrodków posiadających wpis do 

rejestru ośrodków przyjmujących osoby niepełnosprawne. Kontrole przeprowadzone były w 

związku z niezadowoleniem uczestników z pobytu na turnusach  rehabilitacyjnych oraz 

powziętą wątpliwością w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w 

turnusie rehabilitacyjnym. Przedmiotem kontroli było stwierdzenie zgodności informacji 

zawartych we wniosku Ośrodków  ze stanem faktycznym, w szczególności: baza 

rehabilitacyjna, realizacja zabiegów, warunki dostępności ośrodków dla osób 

niepełnosprawnych, zaplecze rekreacyjno -wypoczynkowe, warunki socjalno - bytowe, 

wyposaŜenie pokoi noclegowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, zapewnienie opieki 

medycznej oraz toŜsamość uczestników turnusu rehabilitacyjnego w jednym z ośrodków.  

Po zakończeniu kontroli wydano zalecenia pokontrolne 2 Ośrodkom realizującym turnusy 

rehabilitacyjne. Dodatkowo w 2008r. przeprowadzono 2 kontrole sprawdzające w zakresie  

wykonania zaleceń pokontrolnych.  

 
8.2 Kontrole przeprowadzone u osób niepełnosprawnych  korzystających ze środków 

PFRON w ramach rehabilitacji społecznej 
 

Na podstawie zawartych umów z osobami niepełnosprawnymi w 2008r. pracownicy 

Centrum przeprowadzili 12 kontroli z zakresu dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych,                   

w komunikowaniu się i technicznych przyznanych osobom niepełnosprawnym. Zakres 

kontroli obejmował stwierdzenie zgodności przedmiotu dofinansowania ze stanem 

faktycznym. Łącznie skontrolowano 8 umów o dofinansowanie likwidacji barier w 

komunikowaniu się, 3 umowy o dofinansowanie likwidacji barier technicznych oraz 1 umowę 

o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. W czasie kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości z zakresu wykonania przedmiotu umowy. 

 
8.3  Kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej  im. Jana Pawła II w Sławnie 
 
 Na podstawie art. 10 b ust. 6 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) 

oraz § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

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

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie przeprowadzili w 2008r. kontrolę            

w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Sławnie. Kontrola obejmowała okres od 

dnia 01 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2008r. i dotyczyła między innymi: postanowień 
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regulaminu organizacyjnego, prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników 

Warsztatu, zgodności postanowień umowy Nr 22/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r. ze stanem 

faktycznym, prawidłowości wykorzystania środków Funduszu ( w szczególności w zakresie 

treningu ekonomicznego oraz pokrycia rocznych kosztów działalności Warsztatu na 

niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia Warsztatu lub jego dodatkowego wyposaŜenia ),                     

wysokości dochodu uzyskanego ze sprzedaŜy produktów i usług                                     

wykonanych przez uczestników Warsztatu i jego przeznaczenie,                                                                                

prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry.  

 

8.4 Kontrole placówek opiekuńczo – wychowawczych 
 
Na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  pomocy społecznej ( Dz. U. z 

2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm ) na przełomie marca i kwietnia 2008r.  pracownicy 

Centrum przeprowadzili kontrolę doraźną Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie 

oraz   Wielofunkcyjnej  Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sławnie.  

 Przedmiotem kontroli zostały objęte zagadnienia dot. warunków socjalno – bytowych 

placówki, zapewnienia opieki nad dzieckiem w porze nocnej, zatrudnienia kadry                      

i kwalifikacji pracowników placówki oraz prowadzenia dokumentacji wychowanków  oraz 

akt osobowych pracowników, jak równieŜ współpracy z rodziną biologiczną dziecka oraz 

dostępności wychowanków do podstawowej opieki zdrowotnej 

IX. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu 

sławieńskiego oraz  organizacja spotkań 

1.30 stycznia 2008r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie odbyło się 

spotkanie Kierowników  z terenu powiatu sławieńskiego podczas którego podpisano  

porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy realizacji projektu systemowego w ramach 

Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie spotkania omówione zostały równieŜ 

sprawy dotyczące zmiany budŜetu i dalszego finansowania  zadań w ramach projektu.  

2. 26 lutego 2008r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami  ośrodków pomocy społecznej realizowane w ramach 

projektu „Regionalny Ośrodek EFS: rozwiń Zasoby-sięgnij po Kapitał”. Prowadzącym 

spotkanie był Pan Tomasz Sobolewski- Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie 

akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.   

  Spotkanie poświęcone było analizie sytuacji w powiecie sławieńskim pod kątem 

dotychczasowych przedsięwzięć, moŜliwości i oczekiwań w zakresie tworzenia partnerstw 
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lokalnych. W trakcie spotkania przedstawione zostały sprawy dotyczące Programu 

Operacyjnego Kapitału Ludzkiego-perspektywa finansowania na lata 2008-2013” oraz 

dobre praktyki w zakresie tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych, w tym 

partnerstw projektowych.  

3. W dniach od 2 do 3 kwietnia 2008r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 

Sławnie odbyło się szkolenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Sławnie i Ośrodków Pomocy Społecznej pt.: „ Tworzenie i funkcjonowanie partnerstw 

międzysektorowych’’, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie.  

Szkolenie prowadził Pan Tomasz Sobolewski - Trener Regionalnego Ośrodka EFS w 

Koszalinie. Głównym tematem spotkania była współpraca partnerów, wspólnie 

realizujących określone działania i wdraŜających róŜnorodne inicjatywy na rzecz 

społeczności lokalnych.  

4. W dniach 27-28 maja 2008r. Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy przeprowadziło 16 

godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu sławieńskiego. Wykładowcami byli dyplomowani 

ratownicy medyczni z doświadczeniem w nauczaniu pierwszej pomocy. Dysponowali 

profesjonalnym sprzętem dydaktycznym oraz medycznym. Kurs przeprowadzony został dla 

16 osób zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Resuscytacji.  Wszyscy uczestnicy 

pozytywnie ukończyli kurs i otrzymali stosowne zaświadczenie.   

 
X. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 i lata następne 
 
1. Utworzenie wsparcia  dla osób potrzebujących pomocy w postaci poradnictwa   prawnego,  

   pedagogicznego, psychologicznego- w tym wspomaganie rodziców biologicznych dzieci      

   przebywających w rodzinach zastępczych  oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.   

2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu  oraz     

    doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych  

     pomocy społecznej z terenu powiatu – zapewnienie środków na realizację zadania    

     ustawowego.  

3.  Tworzenie sprawnie funkcjonujących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych     

    zawodowych  oraz zapewnienie funduszy na ich  utrzymanie.  

4 . DoposaŜenie i przeprowadzenie dodatkowych remontów w  mieszkaniu chronionym dla     

    wychowanków z rodzin zastępczych  oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

5. Zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie Ośrodka – Adopcyjno    

    Opiekuńczego w Darłowie oraz rozszerzenie działalności Ośrodka w celu  udzielania     
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     kompleksowego wsparcia dziecku i rodzinie. 

6. Zdobycie dodatkowego pomieszczenia w celu utworzenia sekretariatu Centrum.  

7. Utworzenie stanowiska pracy dla pracownika sekretariatu, zastępcy Kierownika PCPR oraz   

    asystenta osoby niepełnosprawnej.   

8. Pozyskanie przez Centrum samochodu słuŜbowego, w celu sprawniejszego i kompleksowego   

    wykonywania zadań w środowisku.  

 

 

Opracowanie: 

Małgorzata Maciuk – Radawiec - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Sławnie, na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników jednostki.   


