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 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.  

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,  
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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,  

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,  
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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,  

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, 



 6 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

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 dotycząca 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 2010r. Centrum na podstawie postanowień sądowych skierowało do Domu Dziecka                     

9 dzieci, w tym 4 z terenu powiatu sławieńskiego oraz z 5 z terenu innych powiatów. 

 

W roku ubiegłym placówkę opuściło 8 wychowanków z uwagi na: 

•    umieszczenie w rodzinie adopcyjnej - 1 dziecko, 

•    umieszczenie w domu rodzinnym  - 6 dzieci, 

•    usamodzielnienie - l wychowanek. 

 

Na dzień 31 grudnia 2010r. liczba dzieci w placówce wynosiła 26 wychowanków. 
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Stan wychowanków przebywających w placówce według podziału na wiek dziecka        

przedstawia niŜej zamieszczona tabela. 

 

 

Liczba wychowanków placówki wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. 

Liczba wychowanków 

 

Liczba grup 

wychowawczych 
w tym w wieku 

 

Liczba dzieci 
w jednej 
grupie 
wychowawczej 
 

 

Rok                                                                                                                          

 

 

 

Ogółem 

 

 

 

do 3 lat 

 

 

4-6 lat 

 

 

7-13 lat 

 

 

14-18 

lat 

 

 

PowyŜej 

18 lat 

 

 

 

 I II III 

2010 

 

26 

 

- 

 

3 

 

13 

 

9 

 

1 

 

3 

 

10 
 
 

10 
 
 

6 
 

 

 

 

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/II/73/2003 z dnia                        

20 października 2003r. 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 
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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, 

  • 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 2010r. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy udzielił wsparcia i prowadził pracę z: 

    - rodziną naturalną – 15 osób, 

    - rodziną zastępczą -  4 osoby, 

    - rodziną adopcyjną – 1 osoba.                                                               
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    NaleŜy podkreślić, iŜ docelowo Ośrodek powinien stanowić odrębną jednostkę pręŜnie 

wspierającą poprzez pracę specjalistów rodzinę znajdującą się w sytuacji kryzysowej. 

 

 

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 2010r. na podstawie postanowień sądów rodzinnych i nieletnich Centrum wydało                  

9 skierowań, w tym 5 skierowań dla dzieci pochodzących z terenu powiatu sławieńskiego oraz               

4 skierowania dla dzieci z terenu innych powiatów. 

W roku ubiegłym placówkę opuściło 10 wychowanków z uwagi na: 

•    powrót do domu rodzinnego- 3 dzieci, 
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•    przeniesienie do innej placówki - 1 dziecko, 

•    usamodzielnienie - 4 wychowanków, 

•    rodzina zastępcza - 1 dziecko, 

• załoŜenie własnej rodziny – 1 dziecko. 

 

Na dzień 31 grudnia 2010r. liczba wychowanków w placówce wyniosła 24 dzieci.                  

Stan wychowanków przebywających w placówce według podziału na wiek dziecka 

przedstawia niŜej zamieszczona tabela. 

 

Liczba wychowanków placówki wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. 

 

 

Liczba wychowanków 

 

w tym: 

 

Liczba dzieci w 
jednej grupie 

wychowawczej 
 
 Rok 

 

 

 

Ogółem 

 

 

 

do 3 

lat 

 

 

4-6 

lat 

 

 

7-13 

lat 

 

 

14-18 

lat 

 

 

powyŜej 

18 lat 

 

Liczba grup 

wychowawczych 

 

 

 

 
 
 
 

 

I II III 

2010 

 

24 

 

0 0 8 16 0 3 

 

8 
 

7 
 

9 
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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 2010 roku podpisano 3 porozumienia z powiatem szamotulskim, koszalińskim        

i Miastem Słupsk.  

 

 

 

 

III. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach               

opiekuńczo – wychowawczych 

 

      Zgodnie z art. 81 ust. l 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. 

W 2010r. Powiatowe Centrum wydało łącznie 50 decyzji regulujących kwestię 

odpłatności za pobyt dzieci w placówkach działających na terenie powiatu sławieńskiego                

w tym dla: Domu Dziecka w Darłowie 14 decyzji oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
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Wychowawczej w Sławnie 36 decyzji. W większości przypadków były to decyzje zwalniające                                      

z odpłatności. 

 

IV. Usamodzielnienia 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 

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 roku 2010 udzielono pomocy pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo 

wychowawczych, młodzieŜowych ośrodków wychowawczych oraz zakładów poprawczych:  

a) na usamodzielnienie – 4 wychowankom w łącznej wysokości 18.117,00 zł.  

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 3 wychowankom w łącznej kwocie                    

    5.763,93 zł.  

c) na kontynuowanie nauki – 8 wychowankom w łącznej kwocie 37.669,86 zł.  

Łącznie wydatkowano kwotę 61.550,79 zł.  

 

Warunkiem uzyskania pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie, w tym na 

kontynuowanie nauki jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji 

indywidualnego programu usamodzielnienie opracowanego wspólnie z opiekunem 

usamodzielnienie, zatwierdzonego przez dyrektora 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. Wszystkie działania w tym obszarze 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, póz. 1493 z późn. zm.) oraz zgodnie z Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w roku 

2010 realizowało Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 Źródłem finansowania Programu była dotacja celowa w wysokości 8.616,69zł                          

na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. 

Adresatami Programu było 10 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 prowadzony przez terapeutę 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 
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przemocy, a takŜe zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań oraz 

konstruktywnego współŜycia w rodzinie. 

 

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 2010r. funkcjonowało 85 rodzin zastępczych, w których 

przebywało 144 dzieci w tym:  

- 73 rodziny zastępcze  spokrewnione z dzieckiem, w  których przebywało 106 dzieci,  

- 9 rodzin zastępczych  niespokrewnionych  z  dzieckiem, w  których przebywało 14 dzieci, 

-3 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, w  której przebywało 24 dzieci. 

    W 2010r. do ewidencji Centrum przybyło, na podstawie Postanowień Sądów 

Rodzinnych 11  nowych  rodzin  zastępczych, które przyjęły 19 dzieci, natomiast                               

w  istniejących  rodzinach  zastępczych  umieszczonych zostało  11  dzieci. Łącznie                    

w 2010r. przybyło 30 dzieci. 

   PoniŜej przedstawiamy w formie tabeli liczbę rodzin zastępczych oraz liczbę dzieci                  

w rozbiciu  na gminy i miasta naszego powiatu. 

Liczba rodzin  zastępczych oraz liczba dzieci objęta opieką 

od 01.01.2010r. do  31.12.2010r. 

 

Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci  

objęta opieką 

 

Raze

m 

liczba 

 

rodzin 

 

Razem 

liczba 

dzieci 

 

 

Lp. 

 

Gminy i 

miasta 

1  

dziecko 

 

2-je 

 dzieci 

3-je  

dzieci 

4-ro  

dziec

i 

5-ro 

dzie

ci 

6-ro 

dzieci 

i 

więcej 

x x 

 

1. 

gm.   

Postomino 

 

 

7 

 

3 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11 

 

16 
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2. gm. Sławno 12 5 2 1 0 1 21 40 

3. gm. 

Malechowo 

 

9 1 0 0 0 2 12 27 

4. gm. 

Darłowo 

3 5 0 0 0 0 8 13 

5. Miasto 

Darłowo 

5 2 0 0 0 0 7 9 

6. Miasto 

Sławno 

17 5 4 0 0 0 26 39 

 

Ogółem  

 

 

53 

 

21 

 

7 

 

1 

 

0 

 

3 

 

  85 

 

144 

 

Podział rodzin  zastępczych niespokrewnionych i zawodowych oraz liczba dzieci objęta 

ich opieką 

od 01.01.2010r. do  31.12.2010r. 

(z podziałem na  gminy i miasta). 

 

 

Liczba rodzin 

zastępczych 

w powiecie sławieńskim 

 

Liczba dzieci w rodzinach 

zastępczych 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Gminy 

 i miasta 

 

O
gó

łe
m

 

 

w tym 

niespok..

z 

dzieckie

m 

 

 

w tym 

zawod

owe  

O
gó

łe
m

 

 

w tym w 

niespok.  z 

rodziną 

zastępczą 

 

 

w tym w 

rodz. 

zawodo

wych 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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1. 

 

gm. Postomino 

 

11 

 

2 

 

0 

 

16 

 

4 

 

 

0 

 

 

2. 

 

gm. Malechowo 

 

12 

 

0 

 

2 

 

27 

 

0 

 

 

16 

 

 

3. 

 

gm. Sławno 

 

21 

 

3 

 

1 

 

40 

 

3 

 

 

8 

 

 

4. 

 

gm. Dałowo 

 

8 

 

2 

 

0 

 

13 

 

4 

 

 

0 

 

 

5. 

 

miasto Sławno 

 

26 

 

1 

 

0 

 

39 

 

2 

 

0 

 

6. 

 

miasto Darłowo 

 

7 

 

1 

 

0 

 

9 

 

1 

 

0 

 

 

Ogółem 

 

 

85 

 

 

9 

 

 

3 

 

 

144 

 

 

14 

 

 

 

24 

 

 

 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowień 

Sądów Rodzinnych.  

Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, 

zapewniając dziecku odpowiednie warunki rozwoju i wychowania. Obowiązek opieki nad 

dzieckiem rodzina zastępcza podejmuje z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu 

lub z dniem faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.  

Rodziny zastępcze otrzymują z Centrum pomoc pienięŜną na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania kaŜdego przyjętego do rodziny zastępczej dziecka, a wysokość 

świadczenia uzaleŜniona jest od wieku dziecka oraz jego dochodu i sytuacji zdrowotnej. 

Świadczenie pienięŜne dla rodzin zastępczych wypłacane jest przez Centrum na 

podstawie decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu przez pracownika 
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socjalnego wywiadu środowiskowego mającego na celu ustalenie sytuacji materialno –

bytowej. Świadczenie pienięŜne wypłacane jest 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 10% podstawy. 

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” 

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. 

Centrum w roku 2010 dla rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci oraz na jednorazowe świadczenia pienięŜne na pokrycie niezbędnych 

wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka wydatkowało 

kwotę: 957.571,04 zł.  

 

W roku 2010 Centrum w Sławnie utworzyło nową zawodową niespokrewnioną                     

z dzieckiem wielodzietną rodzinę zastępczą. NaleŜy w tym miejscu podkreślić, Ŝe 

wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla nowej zawodowej rodziny zastępczej w 80% 

było finansowane ze środków pozyskanych przez Centrum w Sławnie w ramach programu 

„Bli Ŝej Rodziny” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 

Warszawie. Kwota dotacji dla ww. rodziny wynosiła 11.067,84zł co  odciąŜało budŜet 
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naszego powiatu. Łącznie na terenie naszego powiatu funkcjonują 3 takie rodziny, w których  

przebywało w roku ubiegłym  24 dzieci.  

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem 

wielodzietnych rodzin zastępczych z budŜetu Centrum wynosiło  72.606,70 zł. 

  W zakresie realizacji zadań dotyczących obsługi rodzin zastępczych oraz pełnoletnich 

wychowanków z rodzin zastępczych, Centrum w Sławnie jest zobowiązane zgodnie                            

z obowiązującymi przepisami prawa do wizytacji środowiska rodziny i przeprowadzania 

wywiadów środowiskowych  nie rzadziej jak raz na pół roku, korzystając  tym celu z 

samochodu słuŜbowego starostwa powiatowego w Sławnie. 

  Centrum co najmniej 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, do której uczęszcza dziecko. W roku ubiegłym na 

potrzeby Sądów sporządzono 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 uprzednio 

sporządzonego 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 miesięcznej wysokości po 494,10 zł. 

W 2010r. Centrum w Sławno przyznało pomoce pienięŜne pełnoletnim 

wychowankom w wysokościach:  

-   pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 38.733,87 zł,  

-   pomoc pienięŜna na usamodzielnienie  - 27.569,60 zł, 

-  pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki -  83.633,51 zł 

       Warunkiem udzielenia pomocy na usamodzielnienie i pomocy pienięŜnej na 

kontynuowanie nauki jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji 
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indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem 

usamodzielnienia. 

        Łączne wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań 

dotyczących finansowania rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków 

opuszczających rodziny zastępcze  w 2010r. wyniosły 1.180.733,52 zł. 

 

 

 

 

        VII. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.  
 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2010r. zgodnie z ustawą z dnia 

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

niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2010r. Nr  214, poz. 1407 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 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                            

w turnusach rehabilitacyjnych, 

b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne              

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów, 

c) dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                      

              i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

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

e)  dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej. 
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Wykorzystanie środków PFRON w poszczególnych zadaniach przedstawia poniŜsza tabela. 

 

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2010r. ( po zaokrągleniu do pełnego złotego ) 

 

L.p. 

 

Nazwa zadania 

 

Liczba  

osób,  które  

otrzymały 

 dofinansowanie 

 

Kwota 

otrzymanych 

 środków 
finansowych 

 

Kwota  

wydatko- 

wanych  

środków 
finansowych 

 

Procentowe 
wykorzysta-
nie środków 
finansowych 

 

Niewy- 

korzystane 

 środki 
finansowe 

 

1. 

 

Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych:  

 

-dorośli 

 

-dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

159 

 

35 

 

 

 

 

 

 

99.000 

 

25.090 

 

 

 

 

 

 

97.604 

 

25.090 

 

 

 

 

 

 

98,59 % 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

1.396 

 

0 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

141 

 

41 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

95.358 

 

40.000 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

95.309 

 

39.989 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

99,95 % 

 

99,97% 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

11 

 

 

- 

 

3. 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych. 

 

858 

 

28.888 

 

28.887 

 

 

99,99 % 

 

 

1 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-dorośli 

 

-dzieci 

 

 

 

 

 

 

21 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.687 

 

7.792 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.661 

 

7.792 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,97 % 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

0 

 

5. 

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

 

 

 

 

35 

  

 

 

 

517.860 

 

 

 

 

517.860 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

0 

 

RAZEM 

 

1.297 

  

898.675 

 

897.192 

 

99,84 % 

 

1.483 

 

 

W 2010r. osoby niepełnosprawne skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do 

następujących  zadań: 

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

   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% zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy              

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych               

(Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ). Ponadto pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania miały 

osoby niepełnosprawne, które posiadały orzeczenie o zaliczeniu do znacznego                                   

i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równowaŜne oraz osoby niepełnosprawne 

w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień 

niepełnosprawności zgodnie z § 5 ust. 12 w/w rozporządzenia.  

 

W ramach  wyŜej omawianego zadania w ubiegłym roku : 

- wpłynęło 295 wniosków:  w tym dzieci  - 27,  osoby dorosłe -  268 
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Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :   

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna wraz z opiekunami  - 35 osób (18 wniosków) na 

kwotę 25.090,00 zł,   

-      dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - 159 osób (126 wniosków) na kwotę    

       97.604,00 zł. 

  

Łącznie pomocą objęto 194 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami i udzielono 

pomocy finansowej na kwotę 122.694,00 zł. 

 

b) dofinansowanie  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 rehabilitacji w warunkach domowych, 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. 

Dofinansowanie obejmowało między innymi: protezy podudzia, aparaty ortopedyczne 

na kończyny dolne, obuwie ortopedyczne, pończochy kikutowe, kule i laski inwalidzkie, 

balkoniki i podpórki, wózki inwalidzkie, indywidualne przedmioty pionizujące, protezy 

piersi, krtanie elektroniczne, 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 210 wniosków:  w tym dzieci – 45,  osoby dorosłe - 165 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna  - 41 osoby na kwotę 39.989,00 zł,  

- dorosłe osoby niepełnosprawne -  141 osób na kwotę  95.309,00 zł . 

 

Łącznie pomocą objęto 182 osoby niepełnosprawne i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 135.298,00 zł. 
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c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,     

    w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych obejmowało głównie  

przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż 

urządzeń dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, likwidację progów, wyrównanie 

podłoża wraz z wykonaniem powierzchni antypoślizgowej, poszerzenie otworów 

drzwiowych, utwardzenie placu przed wejściem do budynku dla osoby poruszającej się na 

wózku inwalidzkim.   

W ramach  wyŜej omawianego zadania w ubiegłym roku: 

- złoŜono 18 wniosków - osoby dorosłe 

  

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 9 osób na kwotę  49.898,00zł. 

 

Łącznie pomocą objęto 9 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 49.898,00zł. 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się w związku                                    

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych obejmowało zakup sprzętu 

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

poruszających się na wózku inwalidzkim. Udzielono  również  dofinansowania do utrzymania 

psa przewodnika osoby niewidomej oraz zestawu czujników Bellman & Symfon dla osób               

z dysfunkcją narządu słuchu.  

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku : 

- złoŜono 7 wniosków:  w tym dzieci  - 1,  osoby dorosłe - 6. 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie : 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna –  1 osoba na kwotę 1.884,00 zł, 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 6 osób na kwotę 12.691,00  zł. 

 

Łącznie pomocą objęto 7 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 14.575,36 zł. 
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Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2010r. w związku                                   

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych obejmowało dofinansowanie do: 

kuchenki gazowo-elektrycznej, schodołazu gąsienicowego, mówiącej wagi kuchennej, łóżek 

ortopedycznych, wózka toaletowego, urządzenia powiększającego RUBY oraz rowerków 

trójkołowych dla niepełnosprawnych  dzieci. 

 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku: 

-     złoŜono 19 wniosków: w tym  dzieci – 3,  osoby dorosłe – 16 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie : 

- dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna –  3 osoba na kwotę 5.908,00 zł  

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 6 osób na kwotę  22.072,00 zł.  

 

Łącznie pomocą objęto 9 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 27.979,90 zł. 

 

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

  

  W ramach w/w zadania Centrum udzieliło dofinansowania  ze środków PFRON dla 

takich organizacji jak: 

1)  Polski Związek Głuchych Odział Zachodniopomorski w Szczecinie, który otrzymał 

dofinansowanie do następującego zadania: 

• Festyn sportowo – rekreacyjny dla członków Terenowego Ośrodka Rehabilitacji     

i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Sławnie, który został zorganizowany                 

w Łukęcinie  w terminie od dnia 25.09.2010r. do 26.09.2010r.  i uczestniczyło w nim 

10 osób niepełnosprawnych z powiatu sławieńskiego.  

Kwota wypłaconego  dofinansowania wyniosła 1.360,00 zł. 

 

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

    zadań: 

• Spartakiada sportowa  osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku  Szkolno – 

Wychowawczym w Podgórkach podczas której, zorganizowano zawody sportowe dla 

osób niepełnosprawnych, zabawy rozrywkowo-integracyjne. Spartakiada odbyła się   

w dniu 16.09.2010r. i uczestniczyło w niej  75 osób niepełnosprawnych.   
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           Wypłacono dofinansowanie w wysokości 1.400,00 zł. 

•  Powiatowy piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych pn. „Razem 

moŜemy więcej” który został zorganizowany w dniu 28.05.2010r. na terenie  

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Podgórkach. W imprezie tej 

uczestniczyły 703 osoby niepełnosprawne z terenu powiatu sławieńskiego. Podczas 

imprezy osoby niepełnosprawne mogły 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 14.756,06 zł. 

 

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

dofinansowanie do następującego zadania: 

• Wycieczka do Jastrzębiej Góry, Helu, Gdyni i Gdańska.  Wycieczka odbyła się                    

w terminie od dnia 02.06.2010r. do dnia 06.06.2010r. Uczestniczyło w niej 25 osób 

niepełnosprawnych.                   

      Wypłacono dofinansowanie w wysokości: 8.666,00 zł. 

   

4) Stowarzyszenie Klub „Amazonki” z Darłowa, które otrzymało dofinansowanie do 

następującego zadania: 

• Piknik sportowy w miejscowości Kopań podczas którego, zorganizowano zawody 

sportowe dla kobiet po mastektomii. Spartakiada odbyła się  w dniach od  

28.05.2010r. do dnia 30.05.2010r. i uczestniczyło w niej  35 osób niepełnosprawnych.   

           Wypłacono dofinansowanie w wysokości 2.705,00 zł. 

 

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.  

         Warsztat Terapii Zajęciowej w Sławnie jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo 

placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy moŜliwość 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 
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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. 

Terapia realizowana w pracowniach takich jak: komputerowo-graficzna, krawiecko-

zabawkarska, plastyczna, gospodarstwa domowego, muzyczna, witraŜu, wikliniarsko-

stolarska na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się formy 

rehabilitacji, zakres rehabilitacji oraz planowane efekty rehabilitacji. Przed ustaleniem 

programów rehabilitacyjnych dokonuje się dokładnej diagnozy kaŜdego uczestnika, w celu 

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

odpowiednich dla danej osoby programów rehabilitacyjnych. 

Kwota środków ogółem wydatkowana w 2010r. na pokrycie kosztów działalności 

Warsztatu wyniosła 575.400,00 zł, z czego kwota w wysokości: 

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

- 57.540,00 zł została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Sławnie w drodze 

odrębnej umowy. 

 

   

 

 

 

VIII. Informacja dotycząca realizacji projektów i pozyskanych środków 

zewnętrznych 

 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie  w roku 2010 było realizatorem programu 

„Bli Ŝej rodziny” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej            

z Warszawy. Kwota dotacji wyniosła 50.100,00 zł.   

       W ramach pozyskanych środków w 2010r. Centrum w Sławnie miało moŜliwość 

zorganizować: 

 

 

 

 

 



 29 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZAST ĘPCZEGO  

„BĄDŹMY RAZEM” 

 

              W dniu 09 lipca 2010r. na terenie leśnym „Zielonej Szkoły’’ w miejscowości Ugacie 

– Pomiłowo, zorganizowano pod patronatem Starosty Sławieńskiego – Pana Andrzeja 

Lewandowskiego Dzień Rodzicielstwa Zastępczego „Bądźmy Razem”. 

           W pikniku integracyjnym uczestniczyły rodziny zastępcze wraz z dziećmi z terenu 

powiatu sławieńskiego, pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, Starosta Sławieński - 

Pan Andrzej Lewandowski, Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego - Pan Sebastian Dereń, 

Radni Powiatu Sławieńskiego, przedstawiciele Domu Dziecka im. Janusza Korczaka                     

w Darłowie, przedstawiciele Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej                    

w Sławnie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sławnie oraz pracownicy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. 

            Dzięki finansowemu wsparciu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej                            

w Warszawie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadające na dzień 30 maja, stały 

się tradycją naszego powiatu i odbywają się od czterech lat regularnie.  

Ta forma uczczenia dnia rodzicielstwa zastępczego, pozwala na dostrzeŜenie                        

i docenienie pracy osób prowadzących formy rodzinnej opieki zastępczej oraz powoduje, Ŝe 

wzrasta ranga opieki zastępczej poprzez nagłośnienie jej w mediach i uczestnictwie władz 

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

doświadczeń i rozmów.  

          W ramach promowania idei rodzicielstwa zastępczego opracowane zostały ulotki 

promujące rodzicielstwo zastępcze oraz ukazały się w artykuły gazecie lokalnej. Ulotki 

dotyczące rodzicielstwa zastępczego zostały rozdane wszystkim osobom zainteresowanym tą 

tematyką.  
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PROWADZENIE GRUP WSPARCIA DLA RODZIN ZAST ĘPCZYCH, RODZICÓW 

BIOLOGICZNYCH ORAZ PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW Z RODZI N 

ZASTĘPCZYCH 

 

        W ramach realizowanego programu „BliŜej rodziny” zorganizowane zostały grupy 

wsparcia dla rodzin zastępczych, rodziców biologicznych  dzieci umieszczonych                         

w rodzinach zastępczych oraz dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych. Ta forma 

wsparcia pozwoliła na zintegrowanie się środowiska rodzin zastępczych, rodziców 

biologicznych i wychowanków, wymianę doświadczeń oraz moŜliwość spotkania się                     

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

       Grupy wsparcia prowadzone były przez specjalistów z róŜnych dziedzin,  tj. psychologa, 

pedagoga, radcę prawnego, pracownika socjalnego i kuratora zawodowego. 

      Nowym elementem przy organizowaniu grup wsparcia w roku 2010 było zainicjowanie 

spotkań dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu sławieńskiego.      

      Ponadto grupy wsparcia dla rodzin zastępczych odbywały się z podziałem na rodziny 

wychowujące dzieci młodsze i dzieci starsze.  

 

     

KOLONIA LETNIA DLA DZIECI Z RODZIN ZAST ĘPCZYCH 

      W ramach realizowanego programu „BliŜej rodziny”,  po raz kolejny zorganizowano 

wyjazd letni dla 10 dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu sławieńskiego.  

      Kupony na wyjazd kolonijny, zostały rozlosowane spośród chętnych dzieci z rodzin 

zastępczych podczas pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa. 

     Wyjazd 10 dzieci na kolonię do miejscowości Ciche obok Zakopanego w terminie                   

od 28.07.2010r. do 07.08.2010r., został zorganizowany  przez firmę LUTUR z Lublina.  
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       Uczestnictwo dzieci w wyjeździe na kolonię przyczyniło się do zintegrowania 

środowiska małoletnich pochodzących z rodzin zastępczych oraz nawiązania licznych 

przyjaźni. Dzieci miały równieŜ moŜliwość  wzbogacenia swojej wiedzy o świecie, kulturze             

i obyczajach góralskich.  

 

 

 

SPOTKANIE ŚWIATECZNE RODZIN ZAST ĘPCZYCH ORAZ PACZKI 

MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI Z RODZIN ZAST ĘPCZYCH 

 

           W miesiącu grudniu 2011r. zorganizowano paczki mikołajkowe dla dzieci                               

z rodzin zastępczych z terenu powiatu sławieńskiego.  

         Zakupiono 122 paczki dla dzieci umieszczonych w 78 rodzinach zastępczych na terenie 

powiatu sławieńskiego.  

         Paczki ze słodyczami zostały zakupione w sklepie „ Społem” Powszechna Spółdzielnia 

SpoŜywców  w Sławnie, który udzielił rabatu.  

          Nie zorganizowano załoŜonego w programie spotkania świątecznego dla rodzin 

zastępczych. Paczki mikołajkowe odbierane były przez rodziców zastępczych w siedzibie 

PCPR w Sławnie.  
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WYCIECZKA DO SZYMBARKU DLA RODZIN ZAST ĘPCZYCH, DZIECI ORAZ 

PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW Z RODZIN ZAST ĘPCZYCH 

 

         W dniu 23 października 2010r. zorganizowano wyjazd rodzin zastępczych oraz 

pełnoletnich wychowanków z terenu powiatu sławieńskiego na wycieczkę integracyjną do 

Szymbarku. 

           70 uczestników wycieczki wraz przewodnikiem, który oprowadzał rodziny zastępcze 

po terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu miało moŜliwość poznania historii                          

i obyczajów panujących na Kaszubach. 

      Mimo niesprzyjającej pogody dzieci, rodziny i wychowankowie z zachwytem zwiedzali 

m. in. „Domek stojący na głowie”, Dom Sybiraka, Bunkier Gryfa Pomorskiego, Kościółek 

Św. Rafała i wiele innych ciekawych obiektów oraz mieli moŜliwość obejrzeć NajdłuŜszą 

Deskę Świata, która jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnesa, 

      Ponadto dzieci z rodzin zastępczych miały moŜliwość własnoręcznie upiec tradycyjny 

kaszubski chleb.   

    Warto podkreślić, iŜ tego rodzaju imprezy integrują środowisko rodzin zastępczych oraz 

rozwijają wiedzę o historii  danego regionu.         
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DOFINANSOWANIE WYNAGRODZE Ń NOWOPOWSTAJĄCEJ ZAWODOWEJ 

NIESPOKREWNIONEJ Z DZIECKIEM WIELODZIETNEJ RODZINY 

ZASTĘPCZEJ 

 

      W roku 2010 utworzono na terenie powiatu sławieńskiego jedną zawodową 

niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodzinę zastępczą. Zgodnie z załoŜeniami projektu 

80% wynagrodzenia dofinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej             

w Warszawie w ramach realizowanego programu „BliŜej Rodziny”.  

 

DOPOSAśENIE RODZINNYCH FORM PIECZY ZAST ĘPCZEJ                                                      

W NIEZBĘDNY SPRZĘT DOMOWY 

 

       W ramach wspierania niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych, dzięki 

finansowemu wsparciu z MPiPS w Warszawie, doposaŜono 3 zawodowe niespokrewnione              

z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze pochodzące z terenu powiatu sławieńskiego                   

w niezbędny sprzęt domowy.  

       Zgodnie z załoŜeniami programu zakupiono dla dwóch rodzin zastępczych pralki 

automatyczne oraz dla jednej rodziny zastępczej stół z krzesłami. Ponadto zakupiono zabawki 

ogrodowe, które przekazano trzem rodzinom zastępczym.  
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MINIPIKNIK Z OGNISKIEM DLA NIESPOKREWNIONYCH RODZIN  

ZASTĘPCZYCH 

 

         W dniu 24 września 2010r. zorganizowano minipiknik dla niespokrewnionych rodzin 

zastępczych z terenu powiatu sławieńskiego, który odbył się w miejscu zamieszkania 

zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej.   

          Rodziny niespokrewnione wraz dziećmi miały moŜliwość po raz kolejny spotkania się, 

uczestniczenia we wspólnej zabawie oraz wymianie doświadczeń. Popołudnie umilało 

wspólne grilowanie oraz kosztowanie przygotowanych słodkości. 

 

 

 

 

 

IX. Realizacja  projektu systemowego „ Szansa na Rozwój” 

współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

W roku 2010 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizowało partnerski 

projekt systemowy pod nazwą „Szansa na rozwój” współfinansowany z Unii Europejskiej                

w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego. Na realizację działań w powiecie 

pozyskano kwotę 1 531 199,31. Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wojewódzki 

Urząd Pracy w Szczecinie przyznał kwotę 442 146,31zł. 

W ramach projektu działaniami objęto 29 osób niepełnosprawnych i 15 

wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
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W oparciu o przyjęty uchwałą Rady Powiatu Program Integracji Zawodowej                      

i Społecznej Osób Niepełnosprawnych działania skierowano do 29 osób niepełnosprawnych. 

Na wsparcie osób niepełnosprawnych łącznie wykorzystano 122 589zł. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostały objęte szeregiem działań 

mających na celu aktywizację zawodową i społeczną oraz wyeliminowanie czynników 

prowadzących do wykluczenia społecznego. 

W ramach projektu zorganizowano następujące kursy, szkolenia oraz działania 

uzupełniające, w których uczestniczyli zakwalifikowani do udziału w projekcie beneficjenci 

(typ organizowanych kursów, szkoleń oraz działań uzupełniających był uzaleŜniony od 

zgłaszanych przez uczestników potrzeb): 

• Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 29 osób, 

• Warsztaty nauki planowania udanego Ŝycia – 28 osób, 

• Język angielski – 12 osób, 

• Język migowy – 5 osób, 

• ABC przedsiębiorczości – 9 osób, 

• PodwyŜszenie atrakcyjności beneficjenta na rynku pracy – 29 osób, 

• Prawo jazdy kat. B – 12 osób, 

• Prawo jazdy kat. C – 1 osoba, 

• Kurs komputerowy z obsługą kas fiskalnych i urządzeń biurowych – 16 osób, 

• Kurs komputerowy dla zaawansowanych – 6 osób, 

• Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci – 4 osoby, 

• Wikliniarstwo-florystyczne – 8 osób, 

• Kurs opiekunki do dzieci – 2 osoby, 

• Kurs obsługi wózków widłowych – 4 osoby, 

 

Dzięki realizacji projektu „Szansa na rozwój” i pozyskaniu środków osiągnięto 

następujące rezultaty: 

• 9 osobom dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych (łączna 

suma przyznanego dofinansowania 6312,90zł), 

• 25 osób skorzystało z masaŜy rehabilitacyjnych, 

• 3 osoby zdały prawo jazdy kat. B 

• 1 osoba zdała prawo jazdy kat. C, 

• 29 osób wraz z rodzinami skorzystało z wycieczki do Szymbarku, wyjazdu na 

wieczór Kabaretowy do Doliny Charlotty oraz wyjazdu na kręgielnie, 
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• 3 osobom zwrócono koszty dojazdu na szkolenia,  

• 4 osoby znalazły pracę na podstawie umowy o pracę, 

• Wydano łącznie 165 zaświadczeń bądź certyfikatów potwierdzających uzyskanie 

nowych kwalifikacji. 

 

Grupę wychowanków (15 osób) objęto równieŜ szeregiem działań mających na celu 

aktywizację zawodową, wyeliminowanie czynników prowadzących do wykluczenia 

społecznego oraz wzmocnienie wiary we własne siły.  

Zrealizowano: 

• Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 15 osób, 

• Warsztaty nauki planowania udanego Ŝycia – 9 osób, 

• ABC przedsiębiorczości – 8 osób, 

• PodwyŜszenie atrakcyjności beneficjenta na rynku pracy – 15 osób, 

• Kurs języka angielskiego – 6 osób, 

• Kurs komputerowy z obsługą kas fiskalnych i urządzeń biurowych – 1 osoba, 

• Kurs komputerowy dla zaawansowanych – 4 osoby, 

• Kurs kosmetyczny dla zaawansowanych – 1 osoba, 

• Kurs opiekunki do dzieci – 1 osoba, 

• Kurs prawa jazdy kat B – 7 osób, 

• Kurs prawa jazdy kat. C – 1 osoba, 

• Kurs języka migowego – 5 osób, 

• Kurs obsługi wózków widłowych – 1 osoba, 

 Dzięki przeprowadzonym działaniom osiągnięto następujące rezultaty: 

• 1 osoba zdała prawo jazdy kat. B 

• 11 osób uczestniczyło w wycieczce do Szymbarku i okolic, 

• 10 osób uczestniczyło w wieczorze kabaretowym w Dolinie Charlotty, 

• 6 osób wzięło udział w wycieczce do Koszalina połączonej z wizytą na kręgielni oraz 

w Multikinie, 

• 1 osoba otrzymała pomoc rzeczową na usamodzielnianie, 

• 6 osób otrzymało zwrot kosztów dojazdu, 

• 2 osobom sfinansowano naukę w szkole, 

• 5 osób znalazło pracę sezonową, 

• 1 osoba znalazła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 



 37 

• Wydano łącznie 74 zaświadczenia bądź certyfikaty potwierdzających uzyskanie 

nowych kwalifikacji. 

  Aby projekt „Szansa na rozwój” był właściwie realizowany kontynuowano 

zatrudnienie konsultanta, koordynatora, aspiranta pracy socjalnej oraz starszego 

księgowego. W związku z wymaganiami narzuconymi przez Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki niezbędne było zatrudnienie do realizacji projektu konsultanta, doradcy ds. osób 

niepełnosprawnych. 

Z dniem 01 września 2010r. uruchomiono biuro dla konsultanta doradcy ds. osób 

niepełnosprawnych. W okresie od 01 września do 31 grudnia 2010r. roku konsultant, 

doradca ds. osób niepełnosprawnych udzielił porady 81 osobom niepełnosprawnym. 

Poradnictwo dotyczyło od przygotowania dokumentów do uzyskania ulg po pomoc                

w ustaleniu drogi do utworzenia przedszkola integracyjnego. 

Prowadzono równieŜ szeroko rozbudowane działania promocyjne: publikacja 

artykułów w prasie lokalnej, aktualizacja strony internetowej, wydanie ulotek, informatora 

oraz plakatów promocyjnych.  

Realizację edycji projektu w roku 2010 zakończyła uroczysta konferencja w grudniu 

podsumowująca osiągnięte rezultaty i uświetniona skeczem przedstawionym przez 

uczestników projektu. 

Nowy rok to nowe działania. BudŜet tegorocznej edycji projektu to kwota 

473 117,00zł. Planujemy wsparciem objąć 45 osób (34 osoby niepełnosprawne i 11 

wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych).                     

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia: podwyŜszenie atrakcyjności 

beneficjenta na rynku pracy, warsztaty nauki planowania udanego Ŝycia, grafik 

komputerowy z projektowaniem stron ww, pamiątkarstwo z bukieciarstwem, magazynier 

z obsługą wózków jezdnych i uprawnieniami UDT, szwaczka-krawcowa, kurs 

komputerowy z obsługą kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B i C, kucharz małej 

gastronomii, kosmetyczny ze stylizacja paznokci, opiekunka osób starszych, chorych, 

niepełnosprawnych z elementami masaŜu. Dodatkowo dla osób niepełnosprawnych 

przewidujemy sfinansowanie masaŜy leczniczych oraz dofinansowanie do turnusów 

rehabilitacyjnych.  
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Wikliniarstwo-florystyczne   kurs obsługi wózków widłowych 

 

 

 

X. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

1.  Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu – zapewnienie 

środków na realizację zadania. 

2.  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). 

3.  Utworzenie specjalistycznego wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w postaci 

poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego - w tym 

wspomaganie rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

4.  Podtrzymywanie promowania idei rodzicielstwa zastępczego w powiecie sławieńskim                    

oraz tworzenie sprawnie funkcjonujących niespokrewnionych i  zawodowych rodzin 

zastępczych, zapewnienie funduszy na ich utrzymanie. 

5.  Zatrudnienie asystenta rodzinnego. 

6.  Utworzenie stanowiska pracy zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sławnie. 
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XI. Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  w Sławnie  za  2010 rok 

 
Dział  852      Pomoc  Społeczna                                                                            1.769.999,00 

 

Rozdział  85201   -  Placówki  opiekuńczo – wychowawcze                                        61.550,79 
 

§   3110   -  Świadczenia społeczne                                                                             60.068,49 

w tym  : 

-  kontynuowanie nauki dla  wychowanków w  kwocie zł                                           36.187,56 

-  usamodzielnienie pomoc pienięŜna w kwocie zł                                                       18.117,00   

-  usamodzielnienie pomoc rzeczowa w kwocie zł                                                         5.763,93  
 
§   3119   -  Świadczenia społeczne                                                                                1.482,30 

 - kontynuowanie nauki dla wychowanków wkład własny 

  (współfinansowanie z Unii Europejskiej)                                              

                                                                                                                                                                                
Rozdział   85204   -  Rodziny Zastępcze                                                                  1.180.773,52 

w  tym: 

§   3110   -  Świadczenia  społeczne                                                                        1.100.261,22                                                                               

z  tego: 

-   częściowe pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych  

    niespokrewnionych w  kwocie zł                                                                            258.390,67                                                                                                                                                                        

-  częściowe pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych  

    spokrewnionych w  kwocie zł                                                                                 699.180,37                                                                                                                                                                                                                                            

-  kontynuowanie  nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych 

    w  kwocie  zł                                                                                                             75.727,91 

-   jednorazowa pomoc pienięŜną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

    niespokrewnionej  w kwocie zł                                                                                         0,00   

-   jednorazowa pomoc pienięŜną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 

    spokrewnionej  w kwocie zł                                                                                           658,80 

-   usamodzielnienie pomoc rzeczowa w kwocie zł                                                      38.733,87   

 -  usamodzielnienie pomoc pienięŜna w kwocie zł                                                      27.569,60   

§   3119   -  Świadczenia  społeczne                                                                               7.905,60                                      

    - kontynuowanie nauki dla wychowanków wkład własny 
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   (współfinansowanie z Unii Europejskiej)                                              

                                                                                                  

§  4110   składki  na ubezpieczenia społeczne                                                           10.878,96    

     składki wyliczone z umów cywilno-prawnych dotyczące rodzin zawodowych 

      niespokrewnionych z  dzieckiem   

§  4120   fundusz  pracy                                                                                                1.645,18   

     składki wyliczone z umów cywilno-prawnych dotyczących rodzin  zawodowych 

      niespokrewnionych  z  dzieckiem   

§  4170   wynagrodzenia  bezosobowe                                                                       60.082,56 

    3 umowy  cywilno – prawne  - wynagrodzenia  dwóch zawodowych  niespokrewnionych  

     z  dzieckiem rodzin zastępczych  
   
 
Rozdział   85205  - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie          8.616,69 

 
§   4170    wynagrodzenia  bezosobowe                                                                         7.700,00  
(umowa zlecenie –szkolenia w zakresie edukacji i korygowania zachowań  
agresywnych wśród sprawców przemocy domowej)  
             
§   4210   zakup materiałów  i wyposaŜenia                                                                      753,70 

zakup materiałów biurowych dla potrzeb realizacji Programu 

§   4740   zakup materiałów papierniczych                                                                            9,39 

§   4750   zakup  akcesoriów komputerowych                                                                   153,60 

 
 
Rozdział   85218   -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                    469.152,01 

z tego: 

§    4010    wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 295.964,11                                                        

Wynagrodzenie dla 10 pracowników Centrum  

§    4019    wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   30.967,40                                                        

Wkład własny – pracownik socjalny współfinansowanie z Unii Europejskiej                                              

§   4040    dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                           26.359,86 

Wypłacono  dodatkowe wynagrodzenie  roczne „13”   ustalone  

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

roku kalendarzowego (za rok 2009), za które to dodatkowe wynagrodzenie  przysługuje. 

§   4110    składka na ubezpieczenia społeczne                                                         44.429,16 

Składka wyliczona została od wypłaconych wynagrodzeń pracowników   

§   4119    składka na ubezpieczenia społeczne                                                           4.734,91 

Składka wyliczona została od wypłaconych wynagrodzeń                    
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wkład własny – pracownik socjalny  (współfinansowanie z Unii Europejskiej)                                              

 
§   4120   składka na fundusz pracy                                                                             6.588,88 

Składka  na fundusz pracy od wynagrodzeń  pracowników   

§   4129   składka na fundusz pracy                                                                                758,69 

Składka  na fundusz pracy od wynagrodzeń  pracownika   

wkład własny – pracownik socjalny  (współfinansowanie z Unii Europejskiej)                                              

 
§   4170   wynagrodzenia   bezosobowe                                                                       6.920,00    

Umowy cywilno-prawne             

§   4210   zakup materiałów  i wyposaŜenia                                                              14.120,03  

z tego:          

-  prenumerata czasopism                                                                                                1.289,51 

-  materiały biurowe                                                                                                        2.043,54 

-  wyposaŜenie                                                                                                                 9.428,73  

-  bęben do kserokopiarki                                                                                                   780,80 

(zestaw komputerowy, monitor, niszczarka, drukarka, krzesła, aparaty telefon) 

-  dofinansowanie do okularów z antyrefleksem                                                               180,00 

-  pozostałe materiały – druki                                                                                             397,45  

§   4270   naprawy i konserwacja                                                                                    183,00 

    przegląd kserokopiarki 

§   4280   zakup  usług  zdrowotnych                                                                              335,00 

    badania  profilaktyczne  pracowników  Centrum                                          

 §   4300   zakup pozostałych usług                                                                            11.332,97                                                             

z tego:  

-   zakup znaczków                                                                                                          7.908,10 

-   opłaty pocztowe                                                                                                             217,01 

-  abonament radiowy                                                                                                         116,40                                                                                                                                                            

-   prowizje bankowe                                                                                                          768,49 

-   serwis  oprogramowania  ZETO                                                                                    483,12  

-   strona internetowa                                                                                                          254,98  

-   instalacja i wdroŜenie programu Płace –ZETO                                                             341,60 

-   instalacja i wdroŜenie programu Rodziny Zastępcze –ZETO                                       390,40 

-   niszczenie dokumentów archiwalnych                                                                          351,36 

-   podpis elektroniczny                                                                                                      191,54 

-  pozostałe usługi   (pieczątki, transport)                                                                          309,97                                                           
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§   4410  podróŜe słuŜbowe krajowe                                                                            1.814,00 

 Wyjazdy i delegacje słuŜbowe pracowników Centrum    
 
§   4440    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                           11.526,24 
 
Naliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego 
na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od której  
dokonuje się odpisu w wysokości  37,5% ( 2.794,25 x 37,5% = 1.047,84 ). 
oraz zwiększenie odpisu podstawowego dla emerytów o kwotę 174,64   
(2.794,25 x 6,25%) 
 

§   4480   Podatek od nieruchomości                                                                               694,00 

Naliczony podatek od nieruchomości za 2010  rok  ( 109,98 m2 x 6,31 zł ) 

 
§   4700   Szkolenia  pracowników                                                                               3.840,01 

-  Szkolenia pracowników                                                                                                      
                                                                                                                          
§   4740   zakup materiałów papierniczych                                                                 1.068,10 

Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 
 

§   4750   zakup  akcesoriów komputerowych                                                            7.515,65 

Zakup tuszy do drukarek, toneru,       
 

 

Rozdział  85295   Pozostała działalność                                                                     49.905,99 

realizacja zadania „BliŜej Rodziny” z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 

dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie  

Porozumienie Nr 20/16/2010 

z  tego: 

§   4170   wynagrodzenia bezosobowe                                                                       16.187,84   

Umowy cywilno-prawne dotyczące realizacji zadania  

„Bli Ŝej Rodziny”  

§   4210   zakup materiałów i wyposaŜenia                                                               15.585,45 

z tego: 

-   pralki, zabawki ogrodowe dla dzieci z rodzin zastępczych                                        8.000,00 

-  aparat fotograficzny                                                                                                        800,00 

-  upominki dla dzieci, art. spoŜywcze na poczęstunek                                                  4.828,99 

-  termosy                                                                                                                           323,97 
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-  serwis kawowy, tacki, sztućce, węgiel grilowy                                                           1.632,49      

  

§   4300   zakup pozostałych usług                                                                             18.132,70  

z tego:                                              

-  paczki Mikołajkowe dla dzieci                                                                                    5.499,90  

-  kolonie dla dzieci z rodzin zastępczych                                                                       5.990,00  

-  wycieczka  Szymbark                                                                                                  5.600,00 

-  transport rodzin zastępczych na piknik, wynajem wiaty Ugacie                                    700,00 

-  usługi fotograficzne                                                                                                          50,00 

-  ulotki                                                                                                                               292,80 
 

Dział  853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  366.153,91       
                                                                                                                                                         

Rozdział   85395  Pozostała  działalność                                                                   

z tego: 
 
§   4017   wynagrodzenia  osobowe pracowników                                                  115.345,30 

Wynagrodzenia  dla  4  pracowników  Centrum obsługujących  

Projekt  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013” 
 

§   4019   wynagrodzenia  osobowe pracowników 

Wydatkowano  kwotę  zł                                                                                                 6.790,77                    

Wynagrodzenia  dla  4  pracowników  Centrum obsługujących  

Projekt  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013” 
 

§   4047    dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                             5.380,05 

Dodatkowe wynagrodzenie  roczne „13”   ustalone w wysokości  8,5% 

sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku 

kalendarzowego (za rok 2009), za które to dodatkowe wynagrodzenie przysługuje. 

§   4049    dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                                316,74 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”  ustalone w wysokości  8,5% 

sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku 

kalendarzowego (za rok 2009), za które to dodatkowe wynagrodzenie przysługuje. 
 

§   4117    składka na ubezpieczenia społeczne                                                         18.304,31 

Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń  
 

§   4119    składka na ubezpieczenia społeczne                                                           1.077,64 
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Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń  
 
§   4127    składka  na Fundusz Pracy                                                                         1.959,71 

Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń   
 
§   4129    składka  na Fundusz Pracy                                                                            115,38 

Składka wyliczona od  wypłaconych wynagrodzeń   
 

§   4177   wynagrodzenia bezosobowe                                                                         3.872,04  

Umowa zlecenie dla informatyka, psychologa  

§   4179   wynagrodzenia bezosobowe                                                                            227,96    
 
Umowa zlecenie dla informatyka, psychologa  
                                                 
§   4217    zakup materiałów i wyposaŜenia                                                              12.275,02             

z tego: 

 -  zakupiono   materiały biurowe, druki                                                                         1.722,86 

-  zakup  wyposaŜenia notebook z programem                                                               3.003,13  

   dla konsultanta doradcy ds. os.niepeln.                                       

-  zakup  wyposaŜenia dla konsultanta doradcy ds. os.niepeln.                                      3.177,49  

-  zakup  wyposaŜenia (filiŜanki, talerze)                                                                          987,49  

-  pozostałe materiały (art. spoŜywcze na poczęstunek i inne)                                       1.495,25                                                

-  pomoc na zagospodarowanie dla wychowanki z rodziny zastępczej                          1.888,80   
 

§   4219    zakup materiałów i wyposaŜenia                                                                   722,67 

z tego: 

-  zakupiono   materiały biurowe, druki                                                                             101,41 

-  zakup  wyposaŜenia notebook z programem                                                                  174,87  

   dla konsultanta doradcy ds. os.niepeln.                                       

-  zakup  wyposaŜenia dla konsultanta doradcy ds. os.niepeln.                                         187,06 

-  zakup  wyposaŜenia (filiŜanki, talerze)                                                                            58,14  

-  pozostałe materiały (art. spoŜywcze na poczęstunek i inne)                                            89,99                                                

-  pomoc na zagospodarowanie dla wychowanki z rodziny zastępczej                             111,20   

§   4277  zakup  usług remontowych                                                                            3.249,30 

-  konserwacja platformy przychodowej                                                                            403,26 

- adaptacja pomieszczenia dla konsultanta doradcy ds. os.niepelnosprawnych            2.846,04                                      

§   4279  zakup  usług remontowych                                                                               191,30  

-  konserwacja platformy przychodowej                                                                              23,74 

- adaptacja pomieszczenia dla konsultanta doradcy ds. os.niepelnosprawnych               167,56                                      
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§   4307   zakup pozostałych usług                                                                           173.868,74                                                            

-   szkolenia, kursy beneficjentów                                                                               135.251,84 

-   terapia psychologiczna                                                                                                2.077,68  

-   masaŜe  dla beneficjentów                                                                                          7.083,00 

-   zwrot kosztów dojazdu beneficjentów na szkolenia                                                   2.903,85  

-   gazetka                                                                                                                       2 .419,55                                                   

-   turnus rehabilitacyjny dla beneficjentów projektu                                                     5.961,92                                                                              

-   ogłoszenia prasowe, artykuły                                                                                         783,86                                                                              

-   opłaty pocztowe, znaczki                                                                                               899,34 

-   informator, kalendarze, gadŜety                                                                                 6.589,52 

-   opłata za czesne                                                                                                             906,62   

-   dozór platformy przychodowej                                                                                      141,53                                                             

-   montaŜ Ŝaluzji, tabliczki informacyjne, pieczątki)                                                        337,21 

-   pozostałe usługi (gastronomiczne, wstęp do kina, kabaretu, dojazd)                         8.512,82 
 

§   4309   zakup pozostałych usług                                                                             10.236,24 

-   szkolenia, kursy beneficjentów                                                                                   7.950,41 

-   terapia psychologiczna                                                                                                   122,32  

-   masaŜe  dla beneficjentów                                                                                             417,00 

-   zwrot kosztów dojazdu beneficjentów na szkolenia                                                      170,95  

-   gazetka                                                                                                                           142,45                                   

-   turnus rehabilitacyjny dla beneficjentów projektu                                                        350,98                                                                                                    

-   ogłoszenia prasowe, artykuły                                                                                           46,14                                                                                                    

-   opłaty pocztowe, znaczki                                                                                                 52,96 

-   informator, kalendarze, gadŜety                                                                                    387,90 

-   opłata za czesne                                                                                                               53,38   

-   dozór platformy przychodowej                                                                                          8,32                                                                

-   montaŜ Ŝaluzji, tabliczki informacyjne, pieczątki)                                                          19,85 

-   pozostałe usługi (gastronomiczne, wstęp do kina, kabaretu, dojazd)                            501,18 

-   opłaty bankowe                                                                                                                12,40 
   

§   4377   opłaty telefoniczne-stacjonarne                                                                   1.286,01 

Opłaty za rozmowy telefoniczne  
 
§   4379   opłaty telefoniczne                                                                                              75,71  

Opłaty za rozmowy telefoniczne  
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§   4417   podróŜe słuŜbowe krajowe                                                                           1.822,59 

PodróŜe słuŜbowe pracowników zatrudnionych w projekcie POKL 
 
§   4419   podróŜe słuŜbowe krajowe                                                                              107,30 

PodróŜe słuŜbowe pracowników zatrudnionych w projekcie POKL 
 
§   4437   RóŜne opłaty i składki                                                                                      117,11 

Ubezpieczenia uczestników wycieczki 
 
§   4439   RóŜne opłaty i składki                                                                                          6,89 

Ubezpieczenia uczestników wycieczki 
 
§   4447    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                              3.463,53 

Naliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego 
na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od której  
dokonuje się odpisu w wysokości  37,5% ( 2.794,25 x 37,5% = 1.047,84 ). 
 

§   4449    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                 203,91 

Naliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego 
na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od której  
dokonuje się odpisu w wysokości  37,5% ( 2.794,25 x 37,5% = 1.047,84 ). 
 

§   4747  zakup materiałów papierniczych                                                                     540,26 

Papier do drukarek,  do  ksero,   

§   4749  zakup materiałów papierniczych                                                                       31,81 

Papier do drukarek,  do  kserokopiarki 
 

§   4757  zakup akcesoriów komputerowych                                                              4.311,77 

Tusze do drukarek, płyty 
 

§   4759  zakup akcesoriów komputerowych                                                                 253,85 

Tusze do drukarek, płyty 

   

Dział  852, 853                                                                                     Ogółem:     2.136.152,91 

 

Opracowała: 

Monika Galińska – pełniąca zastępstwo za Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  w Sławnie na podstawie materiałów przekazanych przez pracowników 

jednostki. 


