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Wstęp  
 

 
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających  do 

zaspokojenia niezbędnych  potrzeb i umoŜliwia  im Ŝycie w warunkach  odpowiadających 

godności człowieka.  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 pracownicy szeroko rozumianej pomocy społecznej wspierają osoby                 

i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych  potrzeb                              

i umoŜliwienia  im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka.     

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jest jednostką organizacyjną  

samorządu powiatowego  wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. 

   

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.  Nr 

175, poz. 1362 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 

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, 
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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, młodzieŜowe ośrodki 

socjoterapii zapewniające całodobową opiekę 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 , 

specjalne ośrodki wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe 

ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę 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 i rozwój  infrastruktury  domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz 

umieszczanie w nich skierowanych osób, 

10) 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 innych ośrodków wsparcia dla  osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

11) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,  

12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

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

14) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej  z terenu powiatu, 

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

tworzenie i realizacja programów osłonowych,  

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,  

17) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 
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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 niewymienionych w art. 5 ustawy , 

6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w rym zlecanie realizacji tych 

zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki opiekuńczo – wychowawcze przez ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.  

7) 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,  
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8)         opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności     

             oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa,  

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. 
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I. Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
 

         Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z  2009r. Nr 175, poz. 

1362  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. 

Całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku  całodobową ciągłą lub 

okresową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby  bytowe, rozwojowe, 

w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a takŜe zapewnia  korzystanie  z przysługujących  

świadczeń zdrowotnych i kształcenia.   

Pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter 

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

zastępczej. 

Placówki ze względu na specyfikę działań dzielą się na:  

1) placówki wsparcia dziennego, 

2) placówki interwencyjne,  

3) placówki rodzinne, 

4) placówki socjalizacyjne. 

 

     Na terenie powiatu sławieńskiego działają 2 całodobowe  placówki opiekuńczo –

wychowawcze : 

-  Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie - placówka socjalizacyjna, 

- 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. 

Podstawą wydania skierowania do placówki jest:  

• odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot równieŜ odpis 

aktu zgonu  zmarłego rodzica, 

• orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub 

opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce, 

• dokumentacja dot. stanu zdrowia dziecka, 

• dokumenty szkolne, w szczególności  ostatnie świadectwo szkolne, karty 

szczepień,  
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• kwestionariusz  aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz                      

ze szczegółowym opisem sytuacji  dziecka oraz dokumentacja  dotychczasowych 

działań podjętych wobec dziecka i rodziny. 

 

  Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie  

  Dom Dziecka w Darłowie jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą 

zapewniającą dziecku całodobową  opiekę i wychowanie, realizującą zadania przewidziane 

dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego. 

Placówka zapewnia  dziecku od 3 roku Ŝycia, a przypadku rodzeństwa dziecku poniŜej 3 

roku Ŝycia, opiekę całodobową i wychowanie  oraz zaspakaja jego niezbędna potrzeby. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnia opiekę całodobową pełnoletnim 

wychowankom.  

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 2009r. Centrum na podstawie postanowień sądowych skierowało do Domu Dziecka 

13 dzieci, w tym 6  z terenu powiatu sławieńskiego oraz z 7 z terenu innych powiatów                

(w tym 6 dzieci – rodzeństwo przebywające w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z 

dzieckiem funkcjonującej na terenie powiatu sławieńskiego). 

W roku ubiegłym placówkę opuściło 8 wychowanków z uwagi na: 

• umieszczenie w rodzinie adopcyjnej -  3 dzieci, 

• umieszczenie w rodzinie zastępczej -   4 dzieci, 

• usamodzielnienie   -   1 wychowanek. 

 

       Na dzień 31 grudnia 2009r. liczba dzieci w placówce wynosiła  27 wychowanków.  

 

Stan wychowanków przebywających w placówce według podziału na wiek dziecka 

przedstawia niŜej zamieszczona tabela.  
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Liczba wychowanków  placówki wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku. 

 

Liczba wychowanków 

w tym w wieku 

Liczba dzieci w 
jednej grupie 

wychowawczej 

   Dzieci 

 

 

Rok 

Ogółem 

do 3 

lat 

4-6 

lat 

7-13 

lat 

14-18 

lat 

powyŜej 

18 lat 

Liczba grup 
wychowawczych 

I II III 

2009 

 

27 - 5 14 8 - 3 10 9 8 

 

 

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Darłowie 

 Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy przy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka                 

w Darłowie 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 zatrudnionych w Domu Dziecka w Darłowie. 

Ośrodek wspiera rodziny adopcyjne, rodziny zastępcze, rodziny naturalne w tym, rodziny 

dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej lub placówce opiekuńczo – 

wychowawczej przez :  

• prowadzenie konsultacji psychologiczno – pedagogicznej, 

• udzielanie rodzinie wsparcia i pomocy  psychologiczno – pedagogicznej, 

• poradnictwo i terapię w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z 

wychowania i ze sprawowania opieki nad dzieckiem, 

• organizowanie pomocy innych specjalistów według  potrzeb np.  prawnika, terapeuty, 

 

Ośrodek realizuje swoje zadania między innymi  poprzez:  

• szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość zapewnienia dziecku 

rodzinnej opieki zastępczej, 
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• 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 2009r. przeszkolono  w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej : 

• 5 rodzin spokrewnionych z dzieckiem,  

• 1 rodzinę zastępczą niespokrewnioną w zakresie pełnienia funkcji rodziny 

zawodowej, 

• 1 małŜeństwo  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej. 

oraz udzielono wsparcia : 

• 16 rodzinom naturalnym dzieci przebywających poza rodziną, 

• 7 rodzinom zastępczym, 

• 1 rodzinie adopcyjnej.  

 

      NaleŜy podkreślić, iŜ docelowo Ośrodek powinien stanowić odrębną jednostkę pręŜnie 

wspierającą poprzez pracę specjalistów rodzinę znajdującą się w sytuacji kryzysowej 
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Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie 
       

 Placówka wielofunkcyjna zapewnia dziecku dzienną i całodobową opiekę i 

wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej i placówki 

socjalizacyjnej, a takŜe łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i 

socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.   

         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, 

niezaleŜnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach do placówki mogą być 

przyjmowane dzieci młodsze. 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Sławnie zapewnia dziecku                

w ramach interwencji  oraz socjalizacji : 

• doraźną opiekę  na czas trwania sytuacji kryzysowej oraz całodobową  opiekę                     

i wychowanie, jak równieŜ zaspakaja jego niezbędne potrzeby, 

• dostęp do kształcenia dostosowanego do jego potrzeb, wieku i jego moŜliwości  

rozwojowych oraz wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,  

• opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia                   

w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu 

rodzinnego albo socjalizacyjnego lub innej  właściwej placówce, 

• dostęp do pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń                      

i odchyleń rozwojowych lub  trudności w nauce, 

• podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia 

rodziny adopcyjnej lub umieszczenia  w rodzinnych formach opieki. 

          

      W 2009r. na podstawie postanowień sądów rodzinnych i nieletnich Centrum wydało 17 

skierowań, w tym 10 skierowań dla dzieci pochodzących z terenu powiatu sławieńskiego oraz 

7 skierowań dla dzieci z terenu innych powiatów.  

 W roku ubiegłym placówkę opuściło 14 wychowanków z uwagi na: 

• powrót do rodziny biologicznej - 8 dzieci, 

• przeniesienie do innej placówki -  3 dzieci, 

• usamodzielnienie   -   3 wychowanków. 

Na dzień 31 grudnia 2009r. liczba wychowanków w placówce wyniosła 27 dzieci.  

Stan wychowanków przebywających w placówce według podziału na wiek dziecka 

przedstawia niŜej zamieszczona tabela.  

 



 12 

Liczba wychowanków  placówki  wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. 
 

Liczba wychowanków 

w tym: 

 
Liczba dzieci w 
jednej grupie 

wychowawczej 
 
 

   Dzieci 

 

Rok  

 

Ogółem 

 do 3 
lat 

4 -6 
lat 

7-13 
lat 

14 -18 
lat 

powyŜej 
18 lat 

Liczba grup 
wychowawczych 

I II III 

2009 27 

 

- - 9 18 - 3 
 
9 
 
 
 

 
10 
 
 
 

 
8 

  

II.  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 2009 roku podpisano 3 porozumienia z powiatem łobeskim, wałbrzyskim                          

i stargardzkim. 

III. 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. 

Rada Powiatu w Sławnie, określiła w drodze uchwały zasady częściowego lub całkowitego 

zwalniania rodziców dziecka za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo 

wychowawczej. 
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      W 2009r. Powiatowe Centrum wydało łącznie 153 decyzji regulujących kwestię  

odpłatności za pobyt dzieci w placówkach działających na terenie powiatu sławieńskiego w 

tym dla: Domu Dziecka w Darłowie 61 decyzji oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Sławnie 92 decyzje. W większości przypadków były to decyzje 

zwalniające z odpłatności  

 

IV. Usamodzielnienia wychowanków z placówek  

      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 

ośrodek wychowawczy zostaje objęta, pomocą mającą na celu jej Ŝyciowe usamodzielnienie i 

integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a takŜe pomocą : 

• pienięŜną na usamodzielnienie, 

• pienięŜną na kontynuowanie nauki, 

• w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, 

• w uzyskaniu zatrudnienia, 

• na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 

 

W 2009r. udzielono  pomocy  usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo – 

wychowawczych oraz młodzieŜowych ośrodków wychowawczych : 

a) na usamodzielnienie - 5 wychowankom w łącznej wysokości 24.705,00 zł, 

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 6 wychowankom na łączną kwotę 12.593,13 zł. 

c) na kontynuowanie nauki - 9 wychowankom na łączną kwotę 29.633,56 zł. 

Łącznie wydatkowano kwotę 66.931,69 zł. 

 
        Warunkiem uzyskania pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie, w tym na 

kontynuowanie nauki jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji 

indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanego wspólnie z opiekunem 

usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.           
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V. Realizacja Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 
 

          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, 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 naleŜą w 

szczególności: tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy i realizacja 

programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. 

      Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie określają przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie. Program stanowi część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

uzupełnia róŜne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec  

sprawców.  

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

przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ) oraz zgodnie z Krajowym 

Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sławnie w roku 2009 realizowało Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.  

     Źródłem finansowania Programu była dotacja celowa  w wysokości 7.000,00 zł na 

realizację zadania z zakresu administracji rządowej.        

Adresatami Programu było 5 sprawców przemocy, których uczestnictwo wynikało z osobistej 

decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z  instytucjami zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Program korekcyjno – edukacyjny prowadzony był w formie zajęć indywidualnych, zajęć 

grupowych oraz 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. 

 
 
 



 15 

 VI.  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 2009r. funkcjonowało 85 rodzin zastępczych, w których 

przebywało 140 dzieci w tym:  

- 73 rodziny zastępcze  spokrewnione  z dzieckiem, w  których przebywało 101 dzieci,  

- 10 rodzin zastępczych  niespokrewnionych  z  dzieckiem, w  których przebywało 25 dzieci, 

-2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, w  których przebywało 14 

dzieci. 

    W 2009r. przybyło na podstawie Postanowień Sądów Rodzinnych 7  nowych  rodzin  

zastępczych dla  7 dzieci, natomiast  w  istniejących  rodzinach  zastępczych  umieszczono 

kolejną 7  dzieci.  

Łącznie  w skali roku  w rodzinnych formach  opieki zapewniono miejsca dla  14 dzieci. 

PoniŜej przedstawiono w formie tabeli liczbę rodzin zastępczych oraz liczbę dzieci                  

w rozbiciu  na gminy i miasta  powiatu sławieńskiego. 

Liczba rodzin  zastępczych oraz liczba dzieci objęta opieką  
od 01.01.2009r. do  31.12.2009r. 

 
Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci  

objęta opieką 

 
Razem 
liczba 
 rodzin 

 
Razem 
liczba 
dzieci 

 

 
Lp. 

 
Gminy i 
miasta 

1  
dziecko 

 

2-je 
 dzieci 

3-je  
dzieci 

4-ro  
dzieci 

5-ro 
dziec

i 

6-ro 
dzieci i 
więcej 

x x 

 
1. 

gm.   
Postomino 

 

 
8 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 

 
15 

2. gm. Sławno  
12 

 
5 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
20 

35 

3. gm. 
Malechowo 

 

 
8 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
11 

 
24 

4. gm. Darłowo  
3 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
8 

 
17 

5. Miasto 
Darłowo 

 
8 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
10 

6. Miasto 
Sławno 

 
17 

 
5 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
26 

 
39 

 
Ogółem  

 

 
56 

 
17 

 
7 

 
1 

 
1 

 
3 

 
  85 

 
140 
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Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, 

zapewniając dziecku odpowiednie warunki rozwoju i wychowania.  

Rodziny zastępcze otrzymują z Centrum pomoc pienięŜną w formie świadczenia 

pienięŜnego na kaŜde umieszczone dziecko, na częściowe pokrycie kosztów jego utrzymania, 

a wysokość świadczenia uzaleŜniona jest od wieku dziecka oraz jego dochodu i sytuacji 

zdrowotnej. 

Świadczenie pienięŜne w określonej kwocie dla kaŜdej rodziny zastępczej wypłacane 

jest przez Centrum po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu 

środowiskowego,  na podstawie decyzji administracyjnej i przysługuje raz w miesiącu. 

Podstawę ustalenia wysokości pomocy stanowi kwota 1647,00 zł.  

Wysokość pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej miesięcznie wynosi: 

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

2) w przypadku dziecka powyŜej 7 lat do 18 roku Ŝycia - 40% kwoty 1.647,00 zł      

tj.  658,80 zł, 

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

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

4) w przypadku dziecka powyŜej 7 roku Ŝycia posiadającego orzeczenie                      

o niepełnosprawności  – 60% kwoty 1.647,00 zł tj. 988,20 zł. 

JeŜeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej posiada dochód, ustaloną kwotę 

pomocy pienięŜnej, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka z tym, Ŝe 

wysokość pomocy pienięŜnej nie moŜe być niŜsza niŜ 20% podstawy. 

Centrum w 2009 roku na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 

rodzinach zastępczych wydatkowało 972.934,66 zł.  

 

Na podstawie art. 78 ust. 7a  ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  

(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. )„ Starosta moŜe przyznać rodzinie zastępczej 

jednorazowe świadczenie pienięŜne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych                      

z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150 % podstawy” 

Na jednorazowe świadczenie pienięŜne związane z pokryciem niezbędnych 

wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka wydatkowano 

kwotę: 5.297,00 zł.  

W powiecie sławieńskim funkcjonują 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem 

wielodzietne rodziny zastępcze pod opieką których przebywa 14 dzieci.   
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Utrzymanie  rodzin  zawodowych wraz z pochodnymi od wynagrodzenia wyniosło  

64.586,00 zł. 

Czynione są starania w kierunku powstania w 2010r. kolejnej rodziny  zastępczej  zawodowej 

wielodzietnej dla 6 dzieci, której w 80 % wynagrodzenie będzie miesięcznie finansowane ze 

środków zewnętrznych pozyskanych przez Centrum w ramach projektu konkursowego, co 

znacznie odciąŜy budŜet powiatu..  

  W zakresie realizacji zadań dotyczących obsługi rodzin zastępczych oraz 

wychowanków pełnoletnich z rodzin zastępczych, Centrum jest zobowiązane zgodnie z 

przepisami do wizytacji środowiska rodziny i przeprowadzania wywiadów środowiskowych  

nie rzadziej jak raz na pół roku, w tym celu korzysta z samochodu słuŜbowego Starostwa  

  Centrum raz w roku składa  do Sądu Rodzinnego informację na temat  funkcjonowania 

dziecka w rodzinie zastępczej, która jest sporządzana na podstawie wywiadu środowiskowego             

i opinii wychowawcy klasy. W roku ubiegłym zostało sporządzonych na potrzeby Sądów ponad 

100 takich opinii. 

Pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodzinę zastępczą przysługuje pomoc 

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

odpowiednich warunków mieszkaniowych w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu 

zatrudnienia i na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.  

         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. 

       Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca  2004 r. o  pomocy  społecznej              

(Dz. U. z  2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki            

w wysokości 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej 

naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole 

wyŜszej.    

  Wychowankowie otrzymują pomoc pienięŜną  na kontynuowanie  nauki                            

w  wysokości  494,10 zł miesięcznie. 

W ubiegłym roku usamodzielniono wychowanków świadcząc im następującą pomoc: 
 

     - 3 wychowankom wypłacono pomoc na usamodzielnienie łącznie 14.823,00 zł, 

-  5 wychowankom przyznano pomoc rzeczową na łączną kwotę 22.649,00 zł,  w tym ze 

środków  projektu finansowanego z Unii Europejskiej odciąŜających budŜet powiatu 

        sfinansowano pomoc 2 wychowankom na  łączną kwotę 6.840,90 zł.  
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    -  20 wychowankom kontynuującym naukę  przyznano pomoc pienięŜną  na kontynuowanie    

        nauki  w wysokości  75.049,00 zł 

        Łączne wydatki w zakresie realizacji zadań dotyczących finansowania rodzin 

zastępczych i pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze  wyniosły 

1.155.338,62 zł. 

 
 
VII. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2009r. zgodnie z ustawą z dnia 

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

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 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 do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                      

              i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

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

e)  dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej. 

 

Wykorzystanie środków PFRON w poszczególnych zadaniach przedstawia poniŜsza tabela. 
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Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2009r. 

 

L.p. 

 

Nazwa  zadania 

 

Liczba 

osób,  które 

otrzymały 

dofinansowanie 

 

Kwota 

otrzymanych 

 środków 
finansowych 

 

Kwota  

wypłaconych  

środków 
finansowych 

 

Procentowe 
wykorzysta-nie 
środków 

finansowych 

 

Niewy- 

korzystane 

 środki 
finansowe 

 

1. 

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych:  

-dorośli 

-dzieci 

 

 

 

 

 

296 

37 

 

 

 

 

177.269 

25.613 

 

 

 

 

173.408 

25.613 

 

 

 

 

97,82 % 

100 % 

 

 

 

 

3.861 

0 

 

 

2. 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia              
w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne                       
i środki pomocnicze przyznawane 
osobom  niepełnosprawnym na 
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W 2009r. osoby niepełnosprawne skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do 

następujących  zadań: 

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

rehabilitacyjnych. 

    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 orzeczenie                                           

o niepełnosprawności (w przypadku niepełnosprawnych dzieci do 16 roku Ŝycia). 

Z uwagi na niewystarczające środki w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie 

dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz 

pobytu ich opiekunów Centrum podjęło decyzję pomniejszania  wysokości dofinansowania 

dla osób dorosłych i ich opiekunów o 20% .   

 

W ramach  wyŜej omawianego zadania w ubiegłym roku : 

- złoŜono 356 wniosków:  w tym dla  28 dzieci oraz  328 osób dorosłych – wszystkie wnioski 

zostały rozpatrzone pozytywnie. 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :   

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna wraz z opiekunami  - 37 osób (20 wniosków) na kwotę 

25.613,00 zł,  

-      dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - 296 osób (245 wniosków) na kwotę    

       173.408,00 zł. 

Łącznie pomocą objęto 333 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami i udzielono 

pomocy finansowej na kwotę 199.021,00 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. 
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Dofinansowanie obejmowało między innymi: protezy kończyn dolnych, aparaty 

ortopedyczne na kończyny dolne, ortezy kończyn dolnych, gorsety ortopedyczne, obuwie 

ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, 

soczewki okularowe, aparaty słuchowe i wkładki uszne, cewniki, worki do zbioru moczu, 

pieluchomajtki, materace przeciwodleŜynowe, zestawy infuzyjne itp.   

 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku : 

- złoŜono 239 wniosków:  w tym dla  53 dzieci oraz  186 osób dorosłych. 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna  - 52 osoby na kwotę 55.812,00 zł,  

- dorosłe osoby niepełnosprawne -  184 osób na kwotę  138.982,00 zł. 

 

Łącznie pomocą objęto 236 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 194.794,00 zł. 

 

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

    w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

 

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:     

likwidacja progów, wyrównanie podłoŜa, wymiana podłogi na powierzchnię  antypoślizgową.    

W ramach  wyŜej omawianego zadania w ubiegłym roku: 

- złoŜono 30 wniosków:  w tym dla  2 dzieci oraz  28 osób dorosłych, 

- 7 osób nie uzupełniło wniosków  o brakującą  dokumentację, 

- 8 osób w tym 1 dziecko złoŜyło rezygnacje z dofinansowania do ww. zadania, 

- 2 wnioski rozpatrzono negatywnie. 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna – 1 osoba na kwotę 9.531,00 zł, 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 12 osób na kwotę 83.576,00 zł. 
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Łącznie pomocą objęto 13 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 93.107,00 zł. 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się obejmowało zakup sprzętu 

komputerowego dla osoby niepełnosprawnej z  dysfunkcją narządu słuchu, mowy oraz osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim. Udzielono  równieŜ  dofinansowania do utrzymania 

psa przewodnika osoby niewidomej. 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku : 

- złoŜono 10 wniosków:  w tym dla  2 dzieci oraz 8 osób dorosłych. 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie : 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna –  brak pozytywnie rozpatrzonych wniosków 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 7 osób na kwotę 11.994,00  zł. 

 

Łącznie pomocą objęto 7 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 11.994,00 zł. 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2009r. w związku                                   

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych obejmowało dofinansowanie do: 

kuchenek gazowo-elektrycznych, pralek automatycznych,  robotów kuchennych, zmywarek, 

podnośników elektrycznych w tym transportowo - kąpielowych, zestawu czujników                          

i sygnalizatorów oraz rowerka trójkołowego dla niepełnosprawnego dziecka. 

 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku: 

-     złoŜono 25 wniosków: w tym  dla 1 dziecka i 24 osób dorosłych. 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie : 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna –  1 osoba na kwotę 1.700,00 zł  

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 18 osób na kwotę  41.015,00 zł.  

 

Łącznie pomocą objęto 19 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 42.715 zł. 
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d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

  

  W ramach ww. zadania Centrum udzieliło dofinansowania  ze środków PFRON dla 

takich organizacji jak: 

1)  Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 

dla Osób Niepełnosprawnych w Sławnie, który otrzymał dofinansowanie do następującego 

zadania: 

• Świetlica PZG – „Nasz Drugi Dom”, która działała od 01.04.2009r. do 30.11.2009r. 

z przerwą w miesiącu lipcu i sierpniu.  

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 165,05 zł. 

 

2)  Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 

dla Osób Niepełnosprawnych w Słupsku, który otrzymał dofinansowanie do następującego 

zadania: 

• Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Olsztyna, Augustowa, Suwałk                       

z jednodniowym wyjazdem do Wilna.  Wycieczka odbyła się w okresie od  

30.04.2009r. do 03.05.2009r. Uczestniczyło w niej 6 osób niepełnosprawnych               

z powiatu sławieńskiego.  

      Wypłacono dofinansowanie w wysokości: 1.402,09 zł. 

 

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

    zadań: 

• Spartakiada Sportowa  w Specjalnym Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym                 

w Podgórkach podczas której, zorganizowano zawody sportowe dla osób 

niepełnosprawnych, zabawy rozrywkowo-integracyjne. Spartakiada odbyła się                     

w dniu 18.09.2009r. i uczestniczyło w niej  75 osób niepełnosprawnych.   

           Wypłacono dofinansowanie w wysokości 1.250,00 zł. 

• VI Koncert  integracyjny i przegląd prac plastycznych osób niepełnosprawnych              

który odbył się w dniu 05.12.2009r. Koncert miał miejsce w Sławieńskim Domu 

Kultury. Podczas koncertu młodzieŜ niepełnosprawna mogła wystąpić publicznie                  
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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 1.657,50 zł.  

•  Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Warszawy i Zakopanego                                        

z jednodniowym wyjazdem na Słowację, która trwała od 02.06.2009r. do 08.06.2009r. 

W wycieczce udział wzięły 53 osoby niepełnosprawne wraz niezbędnymi opiekunami. 

Głównym celem wycieczki było pokazanie uczestnikom dziedzictwa narodowego i 

kulturowego stolicy, Zakopanego.   

            Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 9.904,17 zł. 

 

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

     dofinansowanie do następującego zadania: 

• Powiatowy piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych który został 

zorganizowany w dniu 29.05.2009r. na terenie  Gimnazjum  Miejskiego  w Sławnie. 

W imprezie tej uczestniczyło ponad 600 osób niepełnosprawnych   z terenu powiatu 

sławieńskiego. Podczas imprezy osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z 

poczęstunku, zaprezentować przed zebraną publicznością własne programy 

artystyczne, które były oceniane przez grono jury oraz rywalizować w 

zorganizowanych zawodach sportowych. 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 12.425,92  

Stowarzyszenie dokonało zwrotu środków w wysokości 607,15zł. 

   

5) Stowarzyszenie Klub „Amazonki” które otrzymało dofinansowanie do następującego     

      zadania: 

• Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Krakowa i Częstochowy, która odbyła 

się w okresie od 02.10.2009r. do 06.10.2009r. w której uczestniczyło 30 osób 

niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Wycieczka miała na celu poznanie 

dziedzictwa narodowego Krakowa i Częstochowy. 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 8.967,69 zł. 
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e) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej. 

          Ogólna liczba  uczestników   Warsztatu   Terapii   Zajęciowej   w   Sławnie  objęta 

dofinansowaniem  wynosi 35 osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy terapii 

zajęciowej posiadają orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w terapii 

zajęciowej.  

Realizacja przez warsztat zamierzonego celu, odbywa się przy zastosowaniu technik 

terapii zajęciowej, które zmierzają do rozwijania między innymi: umiejętności wykonywania 

czynności Ŝycia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych 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 odbywa się poprzez róŜnorodną terapię realizowaną na podstawie 

indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się formy rehabilitacji, zakres 

rehabilitacji oraz planowane efekty rehabilitacji. Terapia osób odbywa się w pracowniach 

takich jak: komputerowo-graficzna, krawiecko-zabawkarska, plastyczna, gospodarstwa 

domowego, muzyczna, witraŜu, wikliniarsko-stolarska. Przed ustaleniem programów 

rehabilitacyjnych dokonuje się dokładnej diagnozy kaŜdego uczestnika, w celu ustalenia 

braków w rehabilitacji ogólnej jak i zawodowej, co pozwala na ustalenie i opracowanie 

odpowiednich dla danej jednostki programów rehabilitacyjnych. 

W ramach zajęć w warsztatach organizowane są częste pogadanki w grupie dot. 

róŜnych dziedzin Ŝycia, wycieczki oraz spotkania integracyjne, zajęcia manualne w róŜnych 

pracowniach, zajęcia dydaktyczne utrwalające czytanie, liczenie i pisanie, zajęcia ruchowe, 

indywidualna gimnastyka oraz wiele innych atrakcyjnych dla uczestników zajęć. 

W siedzibie WTZ organizowane są takŜe imprezy okolicznościowe takie jak np. Dzień 

Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, Wielkanocy 

i inne, na które zapraszani są goście z zewnątrz. 

W ciągu ubiegłego roku prowadzony był trening ekonomiczny, na którym uczestnicy 

mogli nauczyć się oszczędnego gospodarowania pieniędzmi, planowania wydatków na 

miesiąc, kwartał i rok. 

Dzięki uczestnictwu w WTZ osoby niepełnosprawne mają moŜliwość w zaleŜności od 

indywidualnych predyspozycji rozwijać się osiągając wysokie wyniki w rehabilitacji 

zawodowej i społecznej. 

Kwota środków ogółem wydatkowana w 2009r. na pokrycie kosztów działalności 

Warsztatu wyniosła 575.400,00 zł, z czego następujące kwoty stanowią dofinansowanie: 



 26 

- 517.860,00 zł (90% ogółu kosztów)  ze środków PFRON, 

- 47.540,00 zł   Starostwa Powiatowego w Sławnie (w drodze odrębnej umowy), 

- 5.000,00 zł   Urzędu Gminy w Sławnie, 

-    5.000,00 zł  Stowarzyszenia „AKSON” w Sławnie jednostki prowadzącej Warsztat. 

Stowarzyszenie dokonało zwrotu środków PFRON w wysokości 2.266,97 zł.  

 

VIII. Informacja dotycząca realizacji projektów i pozyskanych  środków  zewnętrznych 
 
 

Centrum  w  2009r. było realizatorem 3  programów obejmujących pomoc dla środowiska 

rodzinnej opieki zastępczej : 

• Program „Bądźmy razem” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy                   

i Polityki Społecznej z Warszawy  w wysokości  52.240,00zł. 

• Program „Bądźmy Razem” współfinansowany ze środków Fundacji Ernst & Young           

z Warszawy w wysokości  4.500,00zł.  

• Program ,,Szansa na Rozwój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – realizacja Programu Aktywności 

Lokalnej w wysokości 29.494,87 zł. 

• Wsparcie sponsorów oraz Fundacji Nadzieja dla Rodzin przy realizacji projektów 

wyniosła ok. 8.400,00 zł. 

Łącznie na działania dla rodzin zastępczych pozyskano środki finansowe z  

projektów zewnętrznych w wysokości  81.747,77 zł.  

   W ramach pozyskanych środków zewnętrznych pracownicy Centrum zorganizowali : 
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        W dniu 10 czerwca 2009r. zorganizowano dla rodzin zastępczych i dzieci ognisko 

integracyjne na terenie „Zielonej Szkoły” w Ugaciu -  gmina Sławno. 

        Przy słonecznej pogodzie, z dobrymi humorami moŜna było zjeść grochówkę, upiec 

kiełbaskę, skosztować ciasto domowego wypieku przygotowane przez dzieci oraz rodziny 

zastępcze niespokrewnione w ramach konkursu na „Najsmaczniejsze ciasto”. 

       Nie sposób nie wspomnieć o róŜnego rodzaju zabawach, np. przeciąganie liny, skokach           

w workach, malowaniu farbami na kartkach rozłoŜonych na trawie oraz wielu innych. 

      Atrakcją spotkania była moŜliwość zwiedzenia leśnej chaty - elementu ścieŜki 

edukacyjnej.  

     Podczas tej miłej imprezy rozlosowano 10 koloni letnich dla dzieci z rodzin zastępczych 

sfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie oraz dwie 

kolonie letnie ufundowane przez Ośrodek Wczasowy „Gniewko” w Darłówku.  

     Wszyscy rozjechali się do swoich domów w dobrych nastrojach z oczekiwaniem kolejnych 

wspólnych zabaw.  

 

 

 

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowano w dniu  25  września   2009r.   na  terenie   

Niepublicznego   Zakładu  Opieki  Zdrowotnej Pomorskiego Centrum Rehabilitacji 

„Sanatorium Panorama Morska” w Jarosławcu.  
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       Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 

oraz z Fundacji Ernst & Young z Warszawy, obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

przypadające na dzień 30 maja, stały się tradycją naszego powiatu i odbywają się od trzech lat 

regularnie.  

        Ta forma uczczenia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pozwala na dostrzeŜenie                               

i docenienie pracy osób prowadzących formy rodzinnej opieki zastępczej oraz przyczynia się 

do wzrostu rangi opieki zastępczej poprzez nagłośnienie jej w mediach i uczestnictwie władz 

samorządowych. Rodziny zastępcze i dzieci mają okazję do spotkania się, wymiany 

doświadczeń i wspólnej zabawy. Miłym akcentem ubiegłorocznego spotkania było 

podarowanie rodzicom zastępczym pamiątkowych drewnianych kwiatków wykonanych przez 

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Sławnie. 

Spotkanie uświetnił występ artystyczny  uczestników WTZ  Sławnie pod nazwą ,, Kaczka 

Dziwaczka.”  

 

 

 

 

     Grupy wsparcia zostały zorganizowane dla rodzin zastępczych oraz rodziców  

biologicznych  dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Istnienie tej formy wsparcia  

pozwoliło na zintegrowanie się środowiska rodzin zastępczych, wymianę doświadczeń oraz 

moŜliwość spotkania się w grupie z ludźmi, którzy borykają się  z podobnymi problemami.  

 Grupy wsparcia stały się istotnym elementem integrującym środowisko rodzin zastępczych w 

powiecie sławieńskim, ale teŜ przede wszystkim stanowiły źródło wiedzy i dały moŜliwość 

wymiany doświadczeń.  



 29 

      Grupy wsparcia prowadzone były praz takich specjalistów jak: psychologa, pedagoga, 

radcę prawnego, pracownika socjalnego oraz  kuratora zawodowego.  

 
 

 
 
 
         W ramach programu „Bądźmy razem” na terenie powiatu sławieńskiego została 

zainicjowana metoda pracy z rodziną zagroŜoną wykluczeniem społecznym. Konferencje 

Grupy Rodzinnej zostały przeprowadzone przez Fundację „Nadzieja dla Rodzin” z Torunia 

prowadzącą  Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej.  

       Głównym zadaniem Konferencji Grupy Rodzinnej  było udzielenie wsparcia rodzinom 

naturalnym z terenu powiatu sławieńskiego znajdującym się w trudnej  sytuacji Ŝyciowej oraz 

stworzenie planu pomagającego rozwiązać problem.            

        Nowa metoda pracy z rodziną zagroŜoną wykluczeniem społecznym, została 

rozpropagowana na terenie powiatu sławieńskiego poprzez przeprowadzoną przez Fundację 

Konferencję pod nazwą „ Lepiej w rodzinie”, która odbyła się w dniu 14 września 2009r.               

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie. 

        Dzięki metodzie 6 rodzin niewydolnych wychowawczo otrzymało szansę na 

samodzielne zmierzenie się z problemem, często przed podjęciem działań przez pomoc 

społeczną czy wymiar sprawiedliwości. 

Przeszkolonych zostało 19 pracowników socjalnych z terenu powiatu sławieńskiego do pracy 

z rodziną metodą Konferencji Grupy Rodzinnej. 
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     Po raz pierwszy w  2009 roku Centrum w Sławnie zorganizowało 110 paczek ze 

słodyczami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia dla wszystkich dzieci z rodzin zastępczych.         

 

 

   

 

 

      W ramach tworzenia infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej 

pieczy zastępczej zorganizowano wyjazd letni do miejscowości Murzasichle w terminie od 

29.06.2009r. do 08.07.2009r dla 10 dzieci z rodzin zastępczych.  
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           Dzieci uczestniczące w kolonii  miały moŜliwość  wzbogacenia swojej wiedzy o 
świecie, kulturze i obyczajach góralskich., a przede wszystkim odpowiednie warunki do 
wypoczynku.   

 
IX. Realizacja projektu systemowego ,, Szansa na Rozwój ”  współfinansowanego z Unii    

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 W dniu 22 stycznia 2009r. PCPR - Lider projektu  ,, Szansa na Rozwój” 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 zawarto  umowę  realizacji projektu na lata 2008 -2013. 

Na realizację zadań w bieŜącym roku dla całego partnerstwa pozyskano kwotę 1 005 642,00zł 

dla 6 ośrodków pomocy społecznej oraz PCPR, z czego dla Centrum  kwotę 307 263,00zł. 

 W ramach aktywnej integracji pracownicy Centrum działania w projekcie skierowali  do:  

• 20 osób niepełnosprawnych,  

• 4 usamodzielnianych wychowanków, 

• 10 rodzin zastępczych wraz z  otoczeniem.  

Ponadto pilotaŜowo realizowano Program Aktywności Lokalnej skierowany do wybranej 

grupy rodzin zastępczych.  

Celem programu poza wyeliminowaniem czynników prowadzących do wykluczenia 

społecznego, było podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin poprzez 

zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. W ramach Programu Aktywności Lokalnej 

przyjętego Uchwałą Rady Powiatu zrealizowano: 

• trening kompetencji i umiejętności społecznych, 

• konsultacje z doradcą zawodowym – wytyczanie ścieŜek zawodowych, 

• terapię dla rodzin zastępczych o tematyce: pomoc rodzinom w rozwijaniu           

umiejętności wychowawczych oraz budowanie prawidłowych relacji w rodzinie, 

• zajęcia „podwyŜszenie atrakcyjności beneficjenta na rynku pracy – Nowa Ja na rynku         

     pracy. 
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Dodatkowo w  ramach działań o charakterze środowiskowym sfinansowano : 

• kolonię dla 9 dzieci z rodzin zastępczych, 

• w ramach alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu – wyjścia na basen, 

• wycieczkę do Trójmiasta, 

• otwarty piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Panoramie 

Morskiej w Jarosławcu. 

Kolejną grupę, otoczoną szczególną troską stanowiły osoby niepełnosprawne. Przygoda z 

projektem rozpoczęła się od treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Następnie 

odbyły się konsultacje z doradcą zawodowym  - wytyczanie ścieŜek zawodowych. KaŜdej z 

zakwalifikowanych osób dofinansowano udział w turnusie rehabilitacyjnym odciąŜając 

budŜet środków PFRON  pozostających w dyspozycji Rady Powiatu w Sławnie. 

Dodatkowo w ramach zespołów ćwiczeń wynikających z potrzeb osób niepełnosprawnych 

zorganizowano masaŜe lecznicze (kręgosłupa lub limfatyczne) oraz wyjścia na basen.  

WaŜnym elementem  indywidualnych ścieŜek reintegracji były zajęcia dotyczące 

,,PodwyŜszenia atrakcyjności beneficjenta na rynku pracy – Nowa ja na rynku pracy” 

połączone z wizaŜem i wizytą u fryzjera.  

Chętne osoby niepełnosprawne uczestniczyły w wycieczce do Trójmiasta wzbogaconej 

między innymi takimi atrakcjami jak wyjście do teatru,  wizyta w kaktusiarni, wytwórni 

cukierków. 

Najmniej liczną, ale równie waŜną grupą projektu stanowili usamodzielniani 

wychowankowie z rodzin zastępczych, oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych  dla 

których zaplanowano: 

• trening kompetencji i umiejętności społecznych, 

• konsultacje z doradcą zawodowym – wytycznie ścieŜek zawodowych, 

• kurs prawa jazdy dla 1 osoby, 

• kurs obsługi wózków jezdnych z napędem silnikowym dla 1 osoby, 

• dofinansowanie do zajęć szkolnych dla 2 osób, 

• pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 2 osób odciąŜającą budŜet powiatu 

sławieńskiego o kwotę 6.840,00 zł. 

 

Dzięki udziałowi 34 beneficjentów w projekcie osiągnięto następujące rezultaty: 

• 1 osobie sfinansowano udział w kursie prawa jazdy, 

• 1 osoba uzyskała certyfikat ukończenia kursu kierowców wózków jezdnych                 

z napędem silnikowym, 
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• 34 osoby ukończyły trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz uzyskały 

stosowne zaświadczenie, 

• 34 osoby uzyskały opinię doradcy zawodowego, 

• 10 osób objęto terapią dla rodzin zastępczych o tematyce: pomoc rodzinom                        

w rozwijaniu umiejętności wychowawczych oraz budowanie prawidłowych relacji               

w rodzinie, 

• 23 osoby wzięły udział w zajęciach, których celem było podwyŜszenie atrakcyjności 

beneficjenta na rynku pracy, 

• 19 osób skorzystało z masaŜy leczniczych, 

• 30 osób skorzystało z  karnetów na basen, 

• 20 osób wyjechało na turnus rehabilitacyjny, 

• 9 dzieci skorzystało z kolonii letnich w miejscowości Lesko, 

• 2 osoby uzyskały rzeczową pomoc na zagospodarowanie, 

• 1 wychowance sfinansowano kurs dokształcający przed maturą, 

• 1 wychowankowi dofinansowano naukę w szkole średniej. 
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X. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

 
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. Tworzenie sprawnie funkcjonujących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin 

zastępczych  zawodowych  oraz zapewnienie funduszy na ich  utrzymanie.  

3. DoposaŜenie i przeprowadzenie dodatkowych remontów w  mieszkaniu chronionym 

dla wychowanków z rodzin zastępczych  oraz placówek opiekuńczo – 

wychowawczych. 

4. Wyodrębnienie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego jako samodzielnej jednostki oraz 

zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie, jak równieŜ rozszerzenie 

działalności, w celu  udzielania kompleksowego wsparcia dziecku i rodzinie. 

5. Pozyskanie dodatkowych pomieszczeń w celu rozszerzenia działalności jednostki  w   

       oparciu o Fundusze Unijne - w tym oddzielenie sekretariatu.  

6. Utworzenie stanowiska pracy dla pracownika sekretariatu, zastępcy Dyrektora PCPR.   

7. Zatrudnienie asystenta rodzinnego. 

8. 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.  

9. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych  

       pomocy społecznej z terenu powiatu oraz zapewnienie środków finansowych     

       niezbędnych do realizacji powyŜszego zadania (odbywa się to na zasadzie spotkań z     

       kierownikami  ośrodków pomocy społecznej). 
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XI. Sprawozdanie finansowe z działalności PCPR w  Sławnie za  2009 rok 

 
Dział  852      Pomoc  Społeczna 

Rozdział  85201   -  Placówki  opiekuńczo – wychowawcze 
 

§   3110   -  Świadczenia społeczne    

Wydatkowano  kwotę  zł                                                                                             66.931,69 

w tym  : 

-  kontynuowanie nauki dla  wychowanków w  kwocie zł                                           29.633,56 

-  usamodzielnienie pomoc pienięŜna w kwocie zł                                                       24.705,00   

-  usamodzielnienie pomoc rzeczowa w kwocie zł                                                       12.593,13                                                                       
                                                                                                            
Rozdział   85204   -  Rodziny Zastępcze                                                                  1.155.338,62 

w  tym: 

§   3110   -  Świadczenia  społeczne                                                        

Wydatkowano  kwotę zł                                                                                         1.067.423,03                                                                               

z  tego: 

-   częściowe pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych  

    niespokrewnionych w  kwocie zł                                                                            253.459,89                                                                                                                                                                                                                  

-  częściowe pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych  

    spokrewnionych w  kwocie zł                                                                                 702.074,77                                

-  kontynuowanie  nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych 

    w  kwocie  zł                                                                                                             69.119,82 

-   jednorazowa pomoc pienięŜną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

    niespokrewnionej  w kwocie zł                                                                                   2.799,90 

-   jednorazowa pomoc pienięŜną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

    spokrewnionej  w kwocie zł                                                                                        2.497,05 

-   usamodzielnienie pomoc rzeczowa w kwocie zł                                                      22.648,60   

 -  usamodzielnienie pomoc pienięŜna w kwocie zł                                                      14.823,00   

 

§   3119   -  Świadczenia  społeczne                                                        

Wydatkowano  kwotę zł                                                                                              23.329,20                                                                                

z  tego: 

-  kontynuowanie  nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych – 

    wkład własny   w  kwocie  zł                                                                                      5.929,20   

-   częściowe pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych  

     niespokrewnionych – wkład własny w kwocie zł                                                    17.400,00                                      
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§  4110   składki  na ubezpieczenia społeczne                                                            7.891,41   

     składki wyliczone z umów cywilno-prawnych dotyczące rodzin zawodowych 

      niespokrewnionych z  dzieckiem   

§  4120   fundusz  pracy                                                                                                1.355,78   

     składki wyliczone z umów cywilno-prawnych dotyczących rodzin  zawodowych 

      niespokrewnionych  z  dzieckiem   

§  4170   wynagrodzenia  bezosobowe 

    2 umowy  cywilno – prawne  - wynagrodzenia  dwóch zawodowych  niespokrewnionych  

     z  dzieckiem rodzin zastępczych w kwocie  zł                                                         55.339,20 
   
 
Rozdział   85218   -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                    411.169,99 

z tego: 

§    4010    wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 285.538,77                                                        

      Wynagrodzenie dla  10  pracowników  Centrum  

§   4040    dodatkowe  wynagrodzenia roczne 

Wypłacono  dodatkowe wynagrodzenie  roczne „13”   w  kwocie  zł                          19.418,50 

Ustalone w wysokości  8,5%  sumy wynagrodzenia  za pracę otrzymanego  przez  pracownika 

w ciągu roku kalendarzowego za rok 2008. 

§   4110    składka na ubezpieczenia społeczne 

Składka wyliczona została  od  wypłaconych  wynagrodzeń  pracowników                   

i  wyniosła   kwotę zł                                                                                                    49.020,05 
 
§   4120   składka na fundusz pracy 

Składka  na fundusz pracy od wynagrodzeń  pracowników  w kwocie  zł                     7.829,42 

 
§   4170   wynagrodzenia   bezosobowe                                                                          140,00 

      Umowa  zlecenie                        

§   4210   zakup materiałów  i wyposaŜenia 

Wydatkowano kwotę  zł                                                                                               7.599,80   

z tego:          

-  prenumerata czasopism                                                                                                1.379,62 

-  materiały biurowe                                                                                                        2.759,48 

-  wyposaŜenie                                                                                                                 3.460,70 

   (monitor  515,00, niszczarka 889,00, krzesło obrotowe 150,00, sejf  1.689,70, 

     Kalkulator 37,00, okulary z antyrefleksem 180,00 )                                                             
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§   4270   naprawy i konserwacja                                                                                    199,00 

    naprawa i konserwacja kserokopiarki 

§   4280   zakup  usług  zdrowotnych                                                                              200,00 

    badania  profilaktyczne  pracowników  Centrum                                          

 §   4300   zakup pozostałych usług                                                                

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                           11.708,33                                                                 

z tego:  

-   zakup znaczków                                                                                                          8.827,60 

-   opłaty pocztowe                                                                                                             220,72 

-  abonament radiowy                                                                                                        116,40                         

-   prowizje bankowe                                                                                                          710,64 

-   serwis  oprogramowania  ZETO                                                                                    483,12  

-   strona internetowa                                                                                                          561,20  

-   dozór techniczny platformy przyschodowej                                                                  149,85                                    

-  pozostałe usługi   (pieczątki, transport)                                                                          638,80                                                                                                      

§   4370   opłaty telefoniczne-stacjonarne 

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                                777,74 

Opłaty za rozmowy telefoniczne  
 
§   4410  podróŜe słuŜbowe krajowe 

 Wyjazdy i delegacje słuŜbowe pracowników Centrum   na  kwotę zł                           2.225,64 
 
§   4440    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

    na  kwotę zł                                                                                                                 9.250,37  

   Naliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego 

   na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od której  

   dokonuje się odpisu w wysokości    37,5% ( 2.666,77 x 37,5% = 1.000,04 ). 
 

§   4480   Podatek od nieruchomości                                                                               668,00 

Naliczony podatek od nieruchomości  

za    2008  rok   ( 98,98m x 5,75 zł ) 
 
§   4700   Szkolenia  pracowników                                                                               2.033,00 

-  Szkolenia pracowników                                                                                                      
                                                                                                                          
§   4740   zakup materiałów papierniczych 

 Wydatkowano  kwotę  zł                                                                                                   949,64  
 

§   4750   zakup  akcesoriów komputerowych   
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Wydatkowano  kwotę  zł                                                                                                 5.742,73 

Zakup tuszy do drukarek, toneru, dyskietek         
 

§   6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 

Wydatkowano  kwotę  zł                                                                                               7.869,00 

Zakup kserokopiarki 

 

Rozdział  85295   Pozostała działalność                                                                     49.510,72 

z  tego: 

§   4170   wynagrodzenia bezosobowe                                                                       11.722,90   

Umowy cywilno-prawne dotyczące realizacji programów konkursowych 

-   „Bądźmy Razem” Wsparcie i promowanie  rodzicielstwa  

   zastępczego dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

   w Warszawie na kwotę zł                                                                                             5.085,00 

 - „ Bądźmy Razem” współfinansowanego z Fundacji  

   Ernst & Young z Warszawy na kwotę zł                                                                     2.500,00 

-  korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy na  kwotę zł                                   4.137,90         

 

§   4210   zakup materiałów i wyposaŜenia 

       Wydatkowano  w kwocie  zł                                                                                  8.817,88 

z tego: 

-  programu  „Bądźmy Razem” Wsparcie i promowanie  rodzicielstwa  

zastępczego dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

w Warszawie na kwotę zł                                                                                                7.414,90 

(upominki dla dzieci, art. spoŜywcze na poczęstunek, paczki dla dzieci) 

 - programu „  Bądźmy Razem” współfinansowanego z Fundacji  

Ernst & Young z Warszawy  na kwotę zł                                                                          788,98  

(upominki dla dzieci, art. spoŜywcze na poczęstunek) 

-   programu korekcyjno-edukacyjnego na  kwotę  zł                                                        614,00   

( art. biurowe)       
 
 

§   4300   zakup pozostałych usług                                                                

     Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                       8.949,94   

-  programu  „Bądźmy Razem” Wsparcie i promowanie  rodzicielstwa  

zastępczego dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
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w Warszawie na kwotę zł                                                                                              27.738,94 

(kolonie dla dzieci, przeprowadzenie 6 konferencyjnych grup rodzinnych,  

przewóz  dzieci i rodzin zastępczych na imprezę z okazji Dnia Rodzicielstwa  

Zastępczego, wynajęcie miejsca na imprezę i poczęstunek, ulotki) 

 - programu „  Bądźmy Razem” współfinansowanego z Fundacji  

Ernst & Young z Warszawy  na kwotę  zł                                                                      1.211,00  

(przewóz  dzieci i rodzin zastępczych na imprezę „30 Maja Świętujemy Razem” 

wynajęcie miejsca na imprezę i usługa gastronomiczna) 

 

§   4740   zakup materiałów papierniczych 

     Wydatkowano  kwotę  zł                                                                                               20,00  
                                                                   

-   programu korekcyjno-edukacyjnego na  kwotę  zł                                                         20,00   

( zakup papieru ksero)       
 

                                                                                                                                                              

Dział   853    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               

Rozdział   85395  Pozostała  działalność                                                                  242.227,00                                                      

z tego: 
 
§   4018   wynagrodzenia  osobowe pracowników 

Wydatkowano  kwotę  zł                                                                                               76.749,79                     

Wynagrodzenia  dla  3  pracowników  Centrum obsługujących  

Projekt  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013” 
 

§   4019   wynagrodzenia  osobowe pracowników 

Wydatkowano  kwotę  zł                                                                                                4.514,35                    

Wynagrodzenia  dla  3  pracowników  Centrum obsługujących  

Projekt  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013” 
 

§   4048    dodatkowe  wynagrodzenia roczne 

Wypłacono  dodatkowe wynagrodzenie  roczne „13”   w  kwocie  zł                           3.130,94 

Ustalone w wysokości  8,5%  sumy wynagrodzenia  za pracę otrzymanego  przez  pracownika 

w ciągu roku kalendarzowego (za rok 2008), za które to dodatkowe wynagrodzenie  

przysługuje. 
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§   4049    dodatkowe  wynagrodzenia roczne 

Wypłacono  dodatkowe wynagrodzenie  roczne „13”   w  kwocie  zł                               184,17 

Ustalone w wysokości  8,5%  sumy wynagrodzenia  za pracę otrzymanego  przez  pracownika 

w ciągu roku kalendarzowego (za rok 2008), za które to dodatkowe wynagrodzenie  

przysługuje. 

 

§   4118    składka na ubezpieczenia społeczne 

Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie zł                                  12.521,38 
 

§   4119    składka na ubezpieczenia społeczne 

Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie zł                                       736,50 
 
§   4128    składka  na Fundusz Pracy                  

Składka wyliczona od wynagrodzeń  w kwocie zł                                                         1.635,52   
 

§   4129    składka  na Fundusz Pracy                  

Składka wyliczona od wynagrodzeń  w kwocie zł                                                              96,19  
 

§   4178   wynagrodzenia bezosobowe                                                                       10.540,71  

Umowa zlecenie dla aspiranta pracy socjalnej, konsultanta do projektu, 

informatyka  

§   4179   wynagrodzenia bezosobowe                                                                            620,00    
 
Umowa zlecenie dla aspiranta pracy socjalnej, konsultant do projektu, 

informatyk  

                                                 
§   4218    zakup materiałów i wyposaŜenia 

Wydatkowano  w kwocie  zł                                                                                       12.404,61             

-   zakupiono   materiały biurowe                                                                                   1.666,09 

-  zakup  wyposaŜenia (niszczarka, drukarka, lampki biurowe)                                     1.411,23  

-  zakup 3 komputerów                                                                                                    7.301,53 

-  pozostałe materiały (art. spoŜywcze na poczęstunek i inne)                                       2.025,76                                                

§   4219    zakup materiałów i wyposaŜenia 

Wydatkowano  w kwocie  zł                                                                                            729,62    

-   zakupiono   materiały biurowe                                                                                        96,26 

-  zakup  wyposaŜenia (niszczarka, drukarka, lampki biurowe)                                          84,74  

-  zakup 3 komputerów                                                                                                       429,47 

-  pozostałe materiały (art. spoŜywcze na poczęstunek i inne)                                          119,15                                                
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§   4278  zakup  usług remontowych                                                                               330,56 

Konserwacja platformy przyschodowej 

§   4279  zakup  usług remontowych                                                                                 19,44 

Konserwacja platformy przyschodowej 

§   4308 zakup pozostałych usług                                                                             102.225,67                                                            

-   szkolenia  beneficjentów, trening kompetencji,                                                       24.888,11  

-   kurs prawa jazdy                                                                                                         1.554,56 

-   kurs wózków jezdniowych                                                                                            661,11 

-   terapia dla rodzin                                                                                                        3.777,79  

-   wycieczka do Trójmiasta                                                                                          14.053,40 

-   masaŜe  dla beneficjentów                                                                                        18.841,75 

-   karnety na basen                                                                                                         6.800,03 

-   pomoc na zagospodarowanie                                                                                      6.460,88 

-   kolonie dla dzieci                                                                                                        5.101,91 

-   turnus rehabilitacyjny                                                                                                 8.874,00                                                                                       

-   pieczątki,                                                                                                                        276,53 

-   ogłoszenia prasowe                                                                                                        425,01 

-   znaczki pocztowe                                                                                                           410,28 

-   informator, kalendarze, gadŜety                                                                                 5.773,12 

-   pozostałe usługi  montaŜ Ŝaluzji, przewóz osób),                                                          663,00 

-   pozostałe usługi ( gastronomiczne, czesne)                                                                3.664,19                                                                  

                                                                 

§   4309   zakup pozostałych usług                                                                              6.012,82 

-   szkolenia  beneficjentów, trening kompetencji,                                                         1.451,89  

-   kurs prawa jazdy                                                                                                              91,44 

-   kurs wózków jezdniowych                                                                                              38,89 

-   terapia dla rodzin                                                                                                           222,21  

-   wycieczka do Trójmiasta                                                                                               826,60 

-   masaŜe  dla beneficjentów                                                                                          1.108,25 

-   karnety na basen                                                                                                            399,97 

-   pomoc na zagospodarowanie                                                                                         380,02 

-   kolonie dla dzieci                                                                                                           300,09 

-   turnus rehabilitacyjny                                                                                                    522,00                                                                                                                                          

-   pieczątki,                                                                                                                          16,27 

-   ogłoszenia prasowe                                                                                                          24,99 
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-   znaczki pocztowe                                                                                                             24,12 

-   informator, kalendarze, gadźety                                                                                    339,57 

-   pozostałe usługi  montaŜ Ŝaluzji, przewóz osób),                                                            39,00 

-   pozostałe usługi ( gastronomiczne, czesne)                                                                   215,51                                                                 

-   prowizja bankowa                                                                                                            12,00   
    

§   4378   opłaty telefoniczne-stacjonarne 

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                                875,35                                                                    

Opłaty za rozmowy telefoniczne  
 
§   4379   opłaty telefoniczne-stacjonarne  

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                                  51,49                                                                  

Opłaty za rozmowy telefoniczne  
 

§   4418   podróŜe słuŜbowe krajowe 

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                             1.019,71 

PodróŜe słuŜbowe pracowników zatrudnionych w projekcie POKL 
 

§   4419   podróŜe słuŜbowe krajowe 

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                                  59,99 

PodróŜe słuŜbowe pracowników zatrudnionych w projekcie POKL 
 

§   4448    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

    na  kwotę zł                                                                                                                 3.069,58 

   Naliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego 

   na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od której  

   dokonuje się odpisu w wysokości    37,5% ( 2.666,77 x 37,5% = 1.000,04). 
 

§   4449    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

    na  kwotę zł                                                                                                                    180,55 

   Naliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego 

   na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od której  

   dokonuje się odpisu w wysokości    37,5% ( 2.666,77 x 37,5% = 1.000,04 ). 
 

§   4748  zakup materiałów papierniczych  

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                               552,92 

Papier do drukarek,  do  ksero,   
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§   4749  zakup materiałów papierniczych  

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                                32,52 

Papier do drukarek,  do  ksero 

 

§   4758  zakup akcesoriów komputerowych  

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                             3.714,16 

Tusze do drukarek, płyty 

 

§   4759  zakup akcesoriów komputerowych  

Wydatkowano   kwotę   zł                                                                                                218,46 

Tusze do drukarek, płyty 

      

 

Opracowanie:  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie  

Małgorzata Maciuk – Radawiec na podstawie materiałów przekazanych przez 

pracowników jednostki.   

 

 

  


