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Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sławnie  jest  jednostką  organizacyjną 

samorządu powiatowego  wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy 

zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jako samodzielna jednostka 

budżetowa,  powołana  do  życia  w  dniu  1  lutego  1999r.  podlega   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 należy:

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) przyznawanie  pomocy  pieniężnej  na  usamodzielnienie  oraz  na  kontynuowanie  nauki 

osobom  opuszczającym  domy  pomocy  społecznej  dla  dzieci  i  młodzieży 

niepełnosprawnych  intelektualnie,  domy  dla  matek  z  małoletnimi  dziećmi  i  kobiet 

w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze,  specjalne  ośrodki  wychowawcze,  młodzieżowe  ośrodki  socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia,  młodzieży  opuszczającej  domy  pomocy  społecznej  dla  dzieci  i  młodzieży 

niepełnosprawnych  intelektualnie,  domy  dla  matek  z  małoletnimi  dziećmi  i  kobiet 

w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – 

wychowawcze,  specjalne  ośrodki  wychowawcze,  młodzieżowe  ośrodki  socjoterapii 

zapewniające  całodobową opiekę  lub  młodzieżowe ośrodki  wychowawcze,  mających 

braki w przystosowaniu się, 

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, mającym  trudności w  integracji ze środowiskiem,

6) prowadzenie  i  rozwój  infrastruktury  domów  pomocy  społecznej  o  zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

7) prowadzenie  mieszkań  chronionych  dla  osób z  terenu  więcej  niż  jednej  gminy oraz 

powiatowych  ośrodków  wsparcia,  w  tym  domów  dla  matek  z  małoletnimi  dziećmi 

i  kobietami  w ciąży,  z  wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i  innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
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8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

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

11) doradztwo  metodyczne  dla  kierowników  i  pracowników  jednostek  organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu,

12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie 

i realizacja programów osłonowych,

13) sporządzanie  sprawozdawczości  oraz  przekazywanie  jej  właściwemu  wojewodzie, 

również  w  formie  dokumentu  elektronicznego,  z  zastosowaniem  systemu 

teleinformatycznego, 

14) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z  ustawą z dnia 29 lipca  2005r.  o  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu przypisanych do realizacji 

Centrum należy:

1) opracowanie  i  realizacja  powiatowego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym 

na  celu  udzielenie  specjalistycznej  pomocy,  zwłaszcza  w  zakresie  promowania 

i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie,

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia 

i ośrodkach interwencji kryzysowej,

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

kryzysowej,

5) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie,

6)  opracowywanie  i  realizacja  programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej przypisanych do realizacji przez Centrum 

należy:

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  infrastruktury  ośrodków  wsparcia  dla  osób z  zaburzeniami 

psychicznymi,

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

poziomu życia  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.

Natomiast do innych zadań Centrum należy:

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) wydawanie decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy

społecznej, 

4) składanie  Radzie  corocznego  sprawozdania  z  działalności  Centrum  oraz  

przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

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

powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych  w zakresie: 

             - rehabilitacji społecznej,

  - przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

6)      podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

7)      opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej  

         działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa, 

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

           osób  niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,

           9)       dofinansowanie:                                                                                                                      

                -     uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym,

- sprzętu rehabilitacyjnego osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, 

osobom prawnym i jednostkom nieposiadającym osobowości  prawnej, jeżeli prowadzą 

działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 
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2 lat przed dniem złożenia 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.

 

I . Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Opieka instytucjonalna nad dzieckiem w powiecie sławieńskim zapewniona jest przez 

2 placówki opiekuńczo –wychowawcze :

- socjalizacyjną - Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie - 27 miejsc,

- socjalizacyjną i interwencyjną - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie -  

  28 miejsc.

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

póz.  1362  z  późn.  zm.)  skierowanie  dziecka  pozbawionego  częściowo lub  całkowicie  opieki 

rodzicielskiej  do placówki opiekuńczo -  wychowawczej  na pobyt  całodobowy może  nastąpić 

po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy dziecku w rodzinie naturalnej lub umieszczeniu 

dziecka w rodzinie zastępczej.

      W związku ze zmianą przepisów prawnych, od dnia 1 stycznia 2012r. ww. zadanie 

realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie  

pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

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 życia, a przypadku rodzeństwa dziecku poniżej 

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

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zapewnia  opiekę  całodobową  pełnoletnim 

wychowankom.

            W 2011r. Centrum na podstawie postanowień sądowych skierowało do Domu Dziecka  

17 dzieci, w tym 14 z terenu powiatu sławieńskiego oraz z 3 z terenu innych powiatów.

    Na dzień 31 grudnia 2011r.  w placówce przebywało 24 wychowanków.
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 Ośrodek Adopcyjno — Opiekuńczy w Darłowie

Do dnia 31 grudnia 2011r. przy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie działał 

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy,  który został utworzony Uchwałą Rady Powiatu w Sławnie 

Nr  X/II/73/2003  z  dnia  20  października  2003r.  Był publiczną  placówką  specjalistyczną 

o  charakterze  diagnostycznym  i  konsultacyjnym,  której  celem  było  zapewnianie  sierotom 

naturalnym i społecznym opieki w  zastępczym środowisku rodzinnym (rodzinach adopcyjnych, 

rodzinach zastępczych, placówkach rodzinnych i innych formach opieki rodzinnej).

         Ośrodek realizował swoje zadania między innymi poprzez szkolenie i kwalifikowanie osób 

zgłaszających  gotowość  zapewnienia  dziecku  rodzinnej  opieki  zastępczej  oraz  współpracę 

z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami opiekuńczymi oraz innymi instytucjami 

i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

           W 2011r. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy udzielił wsparcia i prowadził pracę z:

    - rodziną naturalną – 27 osób,

    - rodziną zastępczą – 28 osób,

    - rodziną adopcyjną – 2 osoby.                                                              

          Z  dniem 1  stycznia  2012r.  na  mocy art.  244 ustawy z  dnia  9  czerwca  2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) 

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Darłowie uległ likwidacji. 

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  także  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 

życia do 18 lat na podstawie rozstrzygnięcia sądów w sprawach opiekuńczych, niezależnie od 

miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach do placówki mogą być przyjmowane dzieci 

młodsze.

  W 2011r. na podstawie postanowień sądowych Centrum wydało 16  skierowań, w tym 14 

skierowań dla dzieci pochodzących z terenu powiatu sławieńskiego oraz 2 skierowania dla dzieci 

z terenu innych powiatów. Na dzień 31 grudnia 2011r.  w placówce przebywało 26 wychowanków. 
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II.  Odpłatność  rodziców  biologicznych  za  pobyt  dzieci  w  placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. 

       

       Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w:

1)  rodzinie  zastępczej,  do  wysokości  miesięcznej  pomocy  pieniężnej  na  częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka – wnoszą rodzice. 

2)  całodobowej  placówce  opiekuńczo  -  wychowawczej,  do  wysokości  średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania, opłatę ponoszą rodzice dziecka, osoba pełnoletnia a także 

opiekunowie prawni lub kuratorzy w przypadku,  gdy dysponują  dochodami dziecka, 

z tym że opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie 

może być wyższa niż 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.  Rada  Powiatu  w  Sławnie,  określiła 

w drodze uchwały zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka za pobyt 

dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej i w rodzinie zastępczej. 

W ubiegłym roku wydano:

 47  decyzji  regulujących  kwestię  odpłatności  za  pobyt  dzieci  w  placówkach 

działających  na  terenie  naszego  powiatu  -  w  tym  38  decyzji  dotyczyło  odstąpienia  lub 

zwolnienia z odpłatności, natomiast 9 decyzji dotyczyło  naliczenia odpłatności,

 60 decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. – w tym 58 

zwalniających oraz  2 decyzje ustalające odpłatność.

III. Usamodzielnienia wychowanków opuszczających  placówki opiekuńczo    

       – wychowawcze oraz rodziny zastępcze. 

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  młodzieży  niepełnosprawnych 

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

nieletnich,  zakład  poprawczy,  specjalny  ośrodek szkolno  –  wychowawczy  i  młodzieżowy 

ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie 

i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

• pieniężną na usamodzielnienie,

• pieniężną na kontynuowanie nauki,
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• w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków  mieszkaniowych,  w  tym  w  mieszkaniu 

chronionym,

• w uzyskaniu zatrudnienia,

• na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Wychowankowie  kontynuujący  naukę  otrzymywali  pomoc  pieniężną  na 

kontynuowanie nauki  w wysokości 494,10 zł miesięcznie.

     W  2011 roku udzielono pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki 

opiekuńczo  -  wychowawcze,  młodzieżowe  ośrodki  wychowawcze  oraz  dom dla  matek  z 

małymi dziećmi i kobiet w ciąży: 

a)   na usamodzielnienie - 2 wychowankom w łącznej wysokości 11 529,00 zł, 

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 2 wychowankom w łącznej kwocie 2 058,75 zł, 

c)   na kontynuowanie nauki – 9 wychowankom w łącznej kwocie 35.954,01 zł. 

Łącznie wydatkowano kwotę 49.541,76 zł. 

W 2011r. Centrum w Sławno przyznało następujące pomoce pełnoletnim wychowankom 

rodzin zastępczych w wysokościach: 

a)   na usamodzielnienie – 2 wychowankom w łącznej wysokości 11 529,00 zł, 

b)  na  zagospodarowanie  w  formie  rzeczowej  –  10  wychowankom  w  łącznej  kwocie 

9 998,25 zł, 

c)   na kontynuowanie nauki – 28 wychowankom w łącznej kwocie 103 341,30 zł. 

Łącznie wydatkowano kwotę 124.868,55 zł.  

IV. Realizacja Programu korekcyjno-edukacyjnego.

   Do  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  realizowanej  przez  powiat  należą 

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. 

     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,  Centrum  w  roku  2011  realizowało  Program 

oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
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        Źródłem finansowania była dotacja celowa w wysokości 12.000,00 zł na  realizację 

zadania z zakresu administracji rządowej, z której wydatkowano  8.344,99 zł na realizację zadania. 

 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 prowadzony był  w formie zajęć indywidualnych oraz  grupowych. 

Tą formę wsparcia ukończyło 7 osób. 

Podstawowym celem działań korekcyjno - edukacyjnych była zmiana zachowań i postaw 

osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie 

przemocy,  a  także  zwiększenie  ich  zdolności  do  samokontroli  agresywnych  zachowań  oraz 

konstruktywnego współżycia w rodzinie.

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

     sławieńskiego oraz organizacja spotkań.

1.   Dnia  30  czerwca  2011r.  w  Centrum  odbyło  się  szkolenie  pracowników  jednostek 

organizacyjnych  pomocy  społecznej  z  terenu  powiatu  sławieńskiego  na  temat 

„Przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie  –  zespoły  interdyscyplinarne”(zasady  tworzenia 

zespołów, funkcjonowanie na poziomie gmin i powiatów).  

2.  Dnia 14 września 2011r. odbyło się spotkanie Kierowników ośrodków pomocy społecznej 

z terenu powiatu sławieńskiego dotyczące organizacji pieczy zastępczej w kontekście ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., 

Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz realizacji powiatowego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

3.  Dnia  18  października  2011r.  odbyło  się  spotkanie  informacyjno-doradcze 

z  przedstawicielem  Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej  Panią  Iwoną  Klimowicz 

dotyczące wdrażania ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej z wykorzystaniem możliwości projektów systemowych PO KL. 
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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 2011r. funkcjonowało  96 rodzin zastępczych, w których 

przebywało  173 dzieci w tym: 

- 86 rodziny zastępcze  spokrewnione z dzieckiem, w  których przebywało 116 dzieci, 

- 7 rodzin zastępczych  niespokrewnionych  z  dzieckiem, w  których przebywało 24 dzieci,

-3 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, w  której przebywało 33 dzieci.

   W  2011r. do  ewidencji  Centrum  przybyło,  na  podstawie  Postanowień  Sądów 

Rodzinnych 11  nowych  rodzin  zastępczych oraz 46 dzieci.

  Poniżej  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 01.01.2011r. do  31.12.2011r.

Lp. Gminy i 
miasta

Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci
objęta opieką

Raze
m 

liczba
rodzi

n

Razem 
liczba 
dzieci

1
dzieck

o

2-je
dzieci

3-je
dzieci

4-ro
dziec

i

5-
ro

dzie
ci

6-ro
dzieci 

i 
więcej

x x

1. gm. 
Postomino 10 1 0 0 1 1 13 25

2. gm. Sławno 13 3 1 2 0 1 20 39

3. gm. 
Malechowo

9 1 0 0 0 2 12 35

4. gm. 
Darłowo

6 3 0 1 0 0 10 15

5. Miasto 
Darłowo

7 4 0 1 0 0 12 19

6. Miasto 
Sławno

21 5 3 0 0 0 29 40

Ogółem 66 17 4 4 1 4 96 173

11



Podział rodzin  zastępczych niespokrewnionych i zawodowych oraz liczba dzieci objęta 
ich opieką

od 01.01.2011r. do  31.12.2011r.
(z podziałem na  gminy i miasta).

Lp.

Gminy
 i miasta

Liczba rodzin zastępczych
w powiecie sławieńskim

Liczba dzieci w rodzinach 
zastępczych

O
gó

łe
m

w tym 
niespok.

z 
dzieckiem

w tym 
zawodowe

O
gó

łe
m

w tym w 
niespok.  
z rodziną 
zastępczą

w tym w 
rodz. 

zawodowych

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
gm. 

Postomino 13 2 0 25 11 0

2.
gm. 

Malechowo 12 0 2 35 0 24

3. gm. 
Sławno

20 3 1 39 5 8

4. gm. 
Darłowo 10 1 0 15

2 0

5. miasto 
Sławno 29 1 0 40 3 0

6. miasto 
Darłowo 12 0 0 19 0 0

Ogółem 96 7 3 173 21 32

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. 

Rodziny  zastępcze  otrzymują  z  Centrum  pomoc  pieniężną  na  częściowe  pokrycie 

kosztów  utrzymania  każdego  przyjętego  do  rodziny  zastępczej  dziecka  raz  w  miesiącu, 

a wysokość świadczenia w poprzednich latach uzależniona była od wieku dziecka oraz jego 

dochodu i sytuacji zdrowotnej. Wysokość pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej miesięcznie wynosiła:

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 powyżej  7 lat do 18 roku życia - 40% kwoty 1.647,00 zł 

tj.  658,80 zł,
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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  powyżej  7  roku  życia  posiadającego  orzeczenie 

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

Jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej posiadało dochód, ustaloną kwotę 

pomocy pieniężnej, pomniejszano o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka z tym, że 

wysokość pomocy pieniężnej nie mogła  być niższa niż 10% podstawy.

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

świadczeń pieniężnych pomocy społecznej są zobowiązane poinformować Centrum o każdej 

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

przyznania świadczeń.

Centrum w roku 2011 dla rodzin  zastępczych,  na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci oraz na jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych 

wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka wydatkowało 

kwotę: 1 242 471,00zł. 

VII. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji   zawodowej i  społecznej  oraz 

zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr  127, poz. 721 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.

Wykorzystanie środków PFRON w poszczególnych zadaniach przedstawia poniższa tabela.
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Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2011r. ( 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

140
27

107.955
20.613

107.955
20.613

100 %
100 %

0
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

167
55

-

116.493
55.477

-

116.471
55.442

-

99,98 %
99,94%

-

22
35

-

3.

Dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych.

840 32.331 32.330 99,99 % 1

4.

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

-dorośli

-dzieci

23

5

75.096

6.480

74.214

6.479

98,83 %

99,99 %

882

1

5.

Zobowiązania dotyczące 
kosztów działania warsztatów 
terapii zajęciowej, zwiększenie 
liczby uczestników, 
dofinansowanie kosztów 
adaptacji pomieszczeń  oraz 
zakup dodatkowego 
wyposażenia 35

 

517.860 517.860 100 % 0

RAZEM 1.292

 

932.305 931.364 99,90 % 941
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W 2011r. osoby niepełnosprawne skorzystały z dofinansowania ze środków PFRON do 

następujących  zadań:

a)  dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów  w  turnusach  

rehabilitacyjnych.

 Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami 

wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie 

umiejętności  społecznych  uczestników,  miedzy  innymi  przez  nawiązywanie  i  rozwijanie 

kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań a także przez udział w innych 

zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

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

dofinansowania  uczestnictwa  osób niepełnosprawnych  w turnusach  rehabilitacyjnych  oraz 

pobytu  ich  opiekunów Centrum  przyjęło  zasadę  przyznawania  dofinansowania  tej  samej 

dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata 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 ).  

W ramach  wyżej omawianego zadania w ubiegłym roku :

- wpłynęło 225 wniosków:  w tym dzieci  - 16,  osoby dorosłe -  209.

 Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :  

- dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami - 27 osób (14 wniosków) na kwotę 

   20.613,00 zł,  

-  dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - 140 osób (120 wniosków) na kwotę   

   107.955,00 zł.
 Łącznie pomocą objęto 167 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami i 

udzielono pomocy finansowej na kwotę 128.568 zł.

b) dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki   
   pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Przedmiotem dofinansowania tego zadania może być: 

- sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, mający za zadanie 

osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie tej osoby możliwie najwyższego poziomu jej 

funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej, 

-    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 

na podstawie odrębnych przepisów, przez co rozumie się sprzęt niezbędny osobie 

niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub 
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usprawnienia leczniczego oraz środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają 

funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym. 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku :

- złożono 241 wniosków:  w tym dzieci – 56,  osoby dorosłe - 185

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:

- dzieci i młodzież niepełnosprawna  - 55 osób na kwotę 55.442,00 zł, 

- dorosłe osoby niepełnosprawne -  167 osób na kwotę  116.471,00 zł .

Łącznie pomocą objęto 222 osoby niepełnosprawne i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 171.913,00 zł.

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

    w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Bariery  architektoniczne  to  wszelki   utrudnienia  występujące  w  budynku  i  jego 

najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki 

użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

W ramach  wyżej omawianego zadania w ubiegłym roku:

- złożono 15 wniosków - osoby dorosłe

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 5 osób na kwotę  45.875,00 zł.

Łącznie  pomocą objęto 5 osób niepełnosprawnych i  udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 45.875,00 zł.

Bariery  w  komunikowaniu  się  to  ograniczenia  uniemożliwiające  lub  utrudniające 

osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku :

- złożono 15 wniosków:  w tym dzieci  - 6,  osoby dorosłe - 9.

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :

- dzieci i młodzież niepełnosprawna –  4 osoby na kwotę 5.294,00 zł,

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 1 osoba na kwotę 1.126,00  zł.

Łącznie  pomocą objęto 5 osób niepełnosprawnych i  udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 6.420,00 zł.

Bariery  techniczne  są  to  bariery  utrudniające  lub  uniemożliwiające  osobie 

niepełnosprawnej  usprawnienie.  Likwidacja  bariery  powinna  powodować  sprawniejsze 

działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. 
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W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku:

-     złożono 26 wniosków: w tym  dzieci – 2,  osoby dorosłe – 24

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :

- dzieci i młodzież niepełnosprawna –  1 osoba na kwotę 1.185,00 zł 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 17 osób na kwotę  27.213,00 zł. 

Łącznie pomocą objęto 18 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 28.398,00 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  w wysokości 2.349,46 zł. do Festynu sportowo – rekreacyjnego 

       zorganizowanego  w Bornym Sulinowie  od dnia 23.09.2011r. do 25.09.2011r. 

      dla 20 osób niepełnosprawnych z powiatu sławieńskiego. 

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

     3.452,20 zł do Spartakiady sportowej w Jarosławcu, która odbyła się  w terminie od      

     02.09.2011r. do 04.09.2011r. dla 75 osób niepełnosprawnych.

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

    dofinansowanie do następujących zadań:

• Zajęcia  sportowo  –  rekreacyjne  z  Nordic  Walking,   które  odbywały  się 

w terminie od dnia 17.04.2011r. do dnia 04.09.2011r. i uczestniczyło w nich  35 osób 

niepełnosprawnych. Wypłacono dofinansowanie w wysokości: 5.274,23 zł.

•   Powiatowy piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych pn. „Piosenka jest dobra 

na  wszystko”  który  został  zorganizowany  w dniu  26.08.2011r.  na  terenie   boiska 

OSIR  w  Sławnie.  W  imprezie  tej  uczestniczyły  628  osoby  niepełnosprawne 

z  terenu  powiatu  sławieńskiego  wraz  z  niezbędnymi  opiekunami.  Wysokość 

dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 10.921,98 zł.

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

     wysokości 6.417,32 zł  do wycieczki turystyczno – krajoznawczej  do Warszawy, która    

     odbyła się w dniach od  06.04.2011r. do 09.04.2011r. dla 35 osób niepełnosprawnych. 

5) Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Podgórek, które otrzymało dofinansowanie w    

       wysokości 3.915,00 zł do wycieczki turystyczno – krajoznawczej do Krakowa, która 

       odbyła się w dniach od 17.05.2011r. do 20.05.2011r.  dla  47 osób niepełnosprawnych. 
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e) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej.

         Ogólna liczba  uczestników   Warsztatu   Terapii   Zajęciowej   w   Sławnie  objęta  

dofinansowaniem  wynosi 35 osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy terapii 

zajęciowej posiadają orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa 

w terapii  zajęciowej. Warsztat  Terapii  Zajęciowej  w Sławnie jest  wyodrębnioną 

organizacyjnie  i  finansowo  placówką  stwarzającą  osobom  niepełnosprawnym 

niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w 

zakresie  pozyskania  lub  przywracania  umiejętności  niezbędnych  do  podjęcia 

zatrudnienia.

Realizacja przez Warsztat zamierzonego celu, odbywa się przy zastosowaniu technik 

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

czynności  życia  codziennego oraz zaradności  osobistej,  psychofizycznych  sprawności oraz 

podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo 

w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy.

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

zabawkarska,  plastyczna,  gospodarstwa  domowego,  muzyczna,  witrażu,  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 każdego 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  2011r.  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.

      W roku 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizowało program  

„Bliżej rodziny” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej 

w Warszawie. Kwota dotacji wyniosła 43.000,00 zł.  

18



       W ramach  pozyskanych  środków w 2011r.  Centrum w Sławnie  miało  możliwość 

zorganizować:

1.  Szkolenie  kandydatów  do  pełnienia  funkcji  niespokrewnionych  z  dzieckiem 

i  zawodowych  rodzin  zastępczych  –  zgodnie  z  założeniami  programu  zorganizowano 

szkolenie  na  zawodowe  rodziny  zastępcze  dla  2  niespokrewnionych  z  dzieckiem  rodzin 

zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sławieńskiego. Przeprowadzenie szkolenia 

oraz  dokonanie  kwalifikacji  kandydatów,  zlecono  Ośrodkowi  Adopcyjno-  Opiekuńczemu 

w Darłowie.                    

2.  Specjalistyczne  szkolenia  podnoszące  kwalifikacje  zawodowych 

i  niespokrewnionych  z  dzieckiem  rodzin  zastępczych  –  w  dniach  17  -  18.12.2011r. 

zorganizowano  specjalistyczne  szkolenie  podnoszące  kwalifikacje  zawodowych 

i  niespokrewnionych  z  dzieckiem  rodzin  zastępczych.  Zgodnie  z  zawartą  umową 

przeprowadzenie  szkolenia  zlecono  Zakładowi  Doskonalenia  Zawodowego  w  Słupsku. 

Tematyka szkolenia: 

- współpraca rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka a rozwój tożsamości dziecka,

- przygotowanie rodziny zastępczej do przejścia dziecka do rodziny adopcyjnej,

-  opieka  rodziny  zastępczej  nad  dzieckiem  dotkniętym  przemocą  fizyczną,  psychiczną, 

seksualną i zaniedbaniem,

-  udzielanie  wsparcia  emocjonalnego  przez  rodzinę  zastępczą  dzieciom powierzonym ich 

opiece. 

3.  Grupy  wsparcia  dla  zawodowych  i  niespokrewnionych  z  dzieckiem  rodzin 

zastępczych  oraz  dla  pełnoletnich  wychowanków pieczy  zastępczej  –  Grupy  wsparcia 

prowadzone były przez psychologa, pedagoga i kuratora zawodowego. Spotkania odbywały 

się  przy  poczęstunku  w  Sali  Konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Sławnie, 

w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławnie oraz w pomieszczeniach 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. 

4.  Sfinansowanie  wyposażenia  mieszkań  zawodowych  i  niespokrewnionych 

z  dzieckiem  rodzin  zastępczych  w niezbędny  sprzęt  domowy -   zakupiono  niezbędny 

sprzęt domowy dla zawodowych i niespokrewnionych rodzin zastępczych funkcjonujących na 

terenie  powiatu  sławieńskiego.  Zakup  sprzętu  domowego  dla  poszczególnych  rodzin 

zastępczych  nastąpił  według  zgłaszanych  potrzeb  oraz  w  oparciu  o  opinię  pracownika 

socjalnego. Zakupiony sprzęt, tj. 6 laptopów, 2 zmywarki, 5 chłodziarko- zamrażarek, 4 pralki 
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automatyczne  i  2  kuchenki  mikrofalowe  został  przekazany  rodzinom  zastępczym  na 

podstawie umów użyczenia. 

5.  Spotkanie  podsumowujące  realizację  programu, poczęstunek,  wręczenie  paczek  ze 

słodyczami  –  w miesiącu  grudniu  2011r.  na  sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego 

w  Sławnie  odbyło  się  spotkanie  podsumowujące  realizację  programu  „Bliżej  rodziny”. 

Dla uczestników spotkania zorganizowano poczęstunek oraz paczki ze słodyczami dla dzieci 

umieszczonych  w  zawodowych   i  niespokrewnionych  rodzinach  zastępczych  oraz  dla 

pełnoletnich wychowanków. 

IX. Realizacja  projektu systemowego „Szansa na rozwój” współfinansowanego z Unii  

      Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.

 Centrum  w  ramach  realizowanego  projektu  systemowego  „Szansa  na  rozwój” 

uzyskało  na  mocy  wniosku  o  dofinansowanie  kwotę  442 917,20zł  na  realizację  swoich 

działań. Opieką w ramach projektu objęto 34 osoby niepełnosprawne oraz 12 wychowanków 

łącznie 46 osób. Wobec zakwalifikowanej do projektu grupy podjęto następujące działania:

1. Warsztaty  nauki  planowania  udanego  życia  w  ramach  których  uczestnicy  mieli 

spotkania  z  doradcą  zawodowym,  psychologiem  oraz  kurs  podwyższenia 

atrakcyjności beneficjenta na rynku pracy. Wzięło w tym wsparciu udział 45osób.

2. Kurs obsługi wózków widłowych wzięło w nim udział 12 Panów.

3. Kurs prawa jazdy kat. B dla 22 osób.

4. Kurs grafika komputerowego z projektowaniem stron ww dla 8 osób.

5. Kurs komputerowy z obsługa kas fiskalnych dla 18 osób.

6. Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci dla 7 kobiet.

7. Kurs  opiekunki  osób starszych,  chorych,  niepełnosprawnych  z elementami  masażu 

i praktyką dla 7 osób.

8. Kurs pamiątkarstwo z bukieciarstwem dla 7 osób.

9. Kurs pracownika ochrony fizycznej I stopnia dla 8 osób.

10. Indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym dla 1 osoby.

Dla  niepełnosprawnych  sfinansowano  również  masaże  rehabilitacyjne  z  których 

skorzystało 11 osób oraz 4 osobom dofinansowano udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Zorganizowano działania o charakterze środowiskowym w ramach których uczestnicy 

wyjechali na wycieczkę na Kaszuby i do Koszalina.

Dzięki wsparciu w ramach projektu:
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• 4 osoby skorzystały z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,

• 5 osób podjęło pracę,

• 1 osoba podjęła pracę sezonową,

• 4 osoby zdały prawo jazdy kat. B,

• 1 osoba prowadziła sezonową działalność gospodarczą.

W  związku  z  obowiązkami  promocyjnymi  w  miesiącu  październiku  zorganizowano 

konferencję  promującą  realizowany projekt,  co miesiąc  aktualizowano stronę internetową, 

publikowano artykuły informujące o postępach w realizacji projektu w prasie lokalnej. 

Wszelkie  realizowane  działania  podejmowane  były  zgodnie  z  obowiązującymi 

wytycznymi dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

oraz przepisami krajowymi. 

X. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i rodzinnej pieczy zastępczej

     Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Sławnie. 

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  powyższego  zadania  (odbywa  się  to  na  zasadzie  spotkań  z  kierownikami 

ośrodków pomocy społecznej).

3.  Utworzenie  wsparcia  prawnego,  pedagogicznego,  psychologicznego  oraz  schronienia  dla 

ofiar przemocy.

4.  Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 

zastępczych  oraz  pełnoletnich  wychowanków  pieczy  zastępczej  z  terenu  powiatu 

sławieńskiego.

5.   Zabezpieczenie  środków  finansowych  na  sfinansowanie  wynagrodzeń  dla   rodzin 

zawodowych  oraz  wszystkich  świadczeń  wynikających   z  ustawy o  wspieraniu  rodziny 

i  systemie pieczy zastępczej. 

XI. Wykaz potrzeb w zakresie systemu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

1. Potrzeby   Organizatora  Rodzinnej  Pieczy  Zastępczej  przy  Domu  Dziecka 

w Darłowie :

• promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, celem pozyskiwania kandydatów do 

tworzenia i realizacji zadań rodzinnej pieczy zastępczej, 
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• podnoszenie poziomu wiedzy i  umiejętności kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej w zakresie wynikającym z przyszłych zadań, 

• zwiększenie liczby rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,

• utworzenie  wśród istniejących  rodzin  zastępczych,  rodzin  pełniących  funkcję 

rodzin pomocowych, 

• organizowanie  szkoleń  dla  rodzin  zastępczych  w  zakresie  niezbędnym  do 

realizacji  zadań  wynikających  z  pełnionych  funkcji,  zabezpieczenia  potrzeb 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz przeciwdziałających zjawisku 

wypalenia zawodowego, dot. rodzin zawodowych, 

• organizowanie i wspieranie rozwoju grup wsparcia dla rodzin zastępczych,

• tworzenie i realizacja programów usamodzielniania pełnoletnich wychowanków 

przebywających  w  rodzinnej  pieczy  zastępczej  oraz  organizowanie  szkoleń 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb usamodzielnianych,

• nawiązanie i utrzymywanie współpracy z osobami i instytucjami wspierającymi, 

celem pozyskiwania wolontariuszy współpracujących z organizatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej na rzecz rodzin zastępczych,

• organizowanie lub udostępnianie rodzinom zastępczym specjalistycznej pomocy 

i  wsparcia  pedagogicznego,  psychologicznego  lub  uzależnionego  od 

indywidualnych potrzeb rodziny i dziecka, a także poradnictwa prawnego,

• tworzenie  wewnętrznego  systemu  wspierania  rodziny,  w  oparciu  o  działania 

profilaktyczne podejmowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym,  a w 

szczególności  z  właściwym  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  rodziny 

i dziecka, ośrodkiem pomocy społecznej, asystentem rodziny.

• dostosowanie  istniejących  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  z  trenu 

powiatu sławieńskiego  do potrzeb i nowych regulacji prawnych.

2. Instytucjonalna piecza zastępcza:

2.1 Dom Dziecka w Darłowie: 

• zapewnienie całodobowej opieki dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie 

władzy rodzicielskiej – dla 27 wychowanków.

2.2 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie: 

• zapewnienie całodobowej opieki dzieciom pozbawionych częściowo lub całkowicie 

władzy rodzicielskiej – dla 28 wychowanków - koszt zgodny z zatwierdzonym planem 

budżetu placówki,
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• zakup samochodu marki BUS (środek transportu niezbędny do organizacji wyjazdów 

grupowych) - koszt zakupu do ustalenia,

• remont łaźni w mieszkaniu chronionym (zainstalowanie natrysków zmniejszy zużycie 

      wody)- planowany koszt 20.000,000 zł,

• doposażenie mieszkania chronionego w sprzęt gospodarstwa domowego - planowany 

koszt   1.000,00zł,

• modernizacja drogi wokół placówki - planowany koszt 15.000,00zł.

Wykaz  potrzeb   w  zakresie  systemu  pieczy  zastępczej  został  sporządzony  na  podstawie 

informacji uzyskanych od Organizatora oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.  

XII. Sprawozdanie finansowe z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

        w Sławnie  za  2011 rok

Dział  852      Pomoc  Społeczna                                                                            1.934.225,95

Rozdział   85201    -   Placówki   opiekuńczo  –  wychowawcze  
49.541,76

§   3110   -  Świadczenia społeczne                                                                              49.541,76

w tym  :

-  kontynuowanie nauki dla  wychowanków w  kwocie zł                                           35.954,01

-  usamodzielnienie pomoc pieniężna w kwocie zł                                                       11.529,00 

-  usamodzielnienie pomoc rzeczowa w kwocie zł                                                         2.058,75 

  
Rozdział   85204   -  Rodziny Zastępcze                                                                  1.367.338,72

w  tym:

§   3110   -  Świadczenia  społeczne                                                                        1.250.764,48 

z  tego:

-   częściowe pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 

    niespokrewnionych w  kwocie zł                                                                            386.070,43 

-  częściowe pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 

    spokrewnionych w  kwocie zł                                                                                 734.938,16 

-  kontynuowanie  nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych

    w  kwocie  zł                                                                                                             91.482,90
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-  usamodzielnienie pomoc pieniężna w kwocie zł                                                       11.529,00 

-   pomoc pieniężną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej

    w kwocie zł                                                                                                                 8.075,78 

-   jednorazowa pomoc pieniężną z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej

    w kwocie zł                                                                                                                 8.669,96

-  pomoc rzeczowa na zagospodarowanie w kwocie zł                                                  9.998,25 

§   3119   -  Świadczenia  społeczne                                                                             11.858,40 

    - kontynuowanie nauki dla wychowanków wkład własny

   (współfinansowanie z Unii Europejskiej) 

§  4110   składki  na ubezpieczenia społeczne                                                           13.598,75 

     składki wyliczone z umów cywilno-prawnych dotyczące rodzin zawodowych

      niespokrewnionych z  dzieckiem  

§  4120   fundusz  pracy                                                                                                2.179,08 

     składki wyliczone z umów cywilno-prawnych dotyczących rodzin zawodowych

      niespokrewnionych  z  dzieckiem  

§  4170   wynagrodzenia  bezosobowe                                                                       88.938,00 

     3 umowy  cywilno – prawne  - wynagrodzenia  dwóch zawodowych 

      niespokrewnionych z  dzieckiem rodzin zastępczych 

Rozdział   85205  - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie          8.344,99

§   4170    wynagrodzenia  bezosobowe                                                                         7.700,00 
(umowa zlecenie –szkolenia w zakresie edukacji i korygowania zachowań 
agresywnych wśród sprawców przemocy domowej) 
            
§   4210   zakup materiałów  i wyposażenia                                                                      644,99

     zakup materiałów biurowych dla potrzeb realizacji Programu

Rozdział   85218   -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                    472.966,77

z tego:

§    4010    wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 308.719,83 

Wynagrodzenie dla 10 pracowników Centrum 

§    4019    wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   30.164,69 

Wkład własny – pracownik socjalny (współfinansowanie z Unii Europejskiej) 

§   4040    dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                           20.165,85

Wypłacono  dodatkowe wynagrodzenie  roczne „13”   ustalone 

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

roku kalendarzowego (za rok 2010), za które to dodatkowe wynagrodzenie  przysługuje.
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§   4110    składka na ubezpieczenia społeczne                                                         51.981,45

Składka wyliczona została od wypłaconych wynagrodzeń pracowników  

§   4119    składka na ubezpieczenia społeczne                                                           4.558,53

Składka wyliczona została od wypłaconych wynagrodzeń                   

wkład własny – pracownik socjalny  (współfinansowanie z Unii Europejskiej) 

§   4120   składka na fundusz pracy                                                                             5.431,57

Składka  na fundusz pracy od wynagrodzeń  pracowników  

§   4129   składka na fundusz pracy                                                                                730,38

Składka  na fundusz pracy od wynagrodzeń  pracownika  

wkład własny – pracownik socjalny  (współfinansowanie z Unii Europejskiej) 

§   4170   wynagrodzenia   bezosobowe                                                                     17.635,00 

Umowy cywilno-prawne            

Pracownik socjalny od 3 stycznia 2011r. do 12 września 2011r.

§   4210   zakup materiałów  i wyposażenia                                                                7.689,44 

z tego:         

-  prenumerata czasopism                                                                                                   852,63

-  materiały biurowe                                                                                                        6.346,04

-  program antywirusowy                                                                                                   490,77

§   4270   naprawy i konserwacja                                                                                    295,20

    przegląd kserokopiarki

§   4280   zakup  usług  zdrowotnych                                                                              640,00

    badania  profilaktyczne  pracowników  Centrum                                         

 §   4300   zakup pozostałych usług                                                                            10.148,78 

z tego: 

-   zakup znaczków                                                                                                          7.704,75

-   opłaty pocztowe                                                                                                             341,30

-  abonament radiowy                                                                                                         117,50 

-   prowizje bankowe                                                                                                          385,88

-   serwis  oprogramowania  ZETO                                                                                   966,78

 -  wdrożenie programu Płace –ZETO                                                                               292,13

-   strona internetowa  (Domena)                                                                                       121,77 

-  pozostałe usługi   (pieczątki)                                                                                          218,67 

§   4410  podróże służbowe krajowe                                                                            1.719,43 

Wyjazdy i delegacje służbowe pracowników Centrum   
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§   4440    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                            11.486,05
Naliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego
na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od której 
dokonuje się odpisu w wysokości  37,5% ( 2.917,14 x 37,5% = 1.093,93 ).
oraz zwiększenie odpisu podstawowego dla emerytów o kwotę 182,32  
(2.917,14 x 6,25%)

§   4480   Podatek od nieruchomości                                                                               782,00

Naliczony podatek od nieruchomości za 2011 rok  (120,86 m2 x 6,47 zł )

§   4700   Szkolenia  pracowników                                                                                  818,57

-  Szkolenia pracowników                                                                                                     
                                                                                                                         
Rozdział  85295   Pozostała działalność                                                                     36.033,71

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

dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 

Umowa  Nr  19a/16/2011 oraz Aneks Nr 1 do umowy

z  tego:

§   4170   wynagrodzenia bezosobowe                                                                         3.560,00

Umowy cywilno-prawne dotyczące realizacji zadania 

„Bliżej Rodziny” 

§   4210   zakup materiałów i wyposażenia                                                               27.070,39 

z tego:

-  zakup sprzętu domowego dla rodzin zastępczych                                                     21.999,99

   (Chłodziarko-zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, pralka, netebook, zmywarka)

-  art. spożywcze na paczki dla dzieci,                                                                            4.179,50

-  poczęstunek na grupy  wsparcia                                                                                     596,58 

-  poczęstunek rodzin zastępczych na podsumowanie projektu                                         294,32

 

§   4300   zakup pozostałych usług                                                                               5.403,32

z tego:            

-  szkolenia rodzin zastępczych                                                                                       4.054,80 

-  poczęstunek rodzin zastępczych na podsumowanie projektu  (catering)                       700,00

-  usługi fotograficzne                                                                                                        100,00

-  ogłoszenia w prasie                                                                                                         548,52

Dział  853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  397.470,59  
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Rozdział   85395  Pozostała  działalność                                                                  

z tego:

§   3117   -  Świadczenia  społeczne                                                                               3.780,70 

    -  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

§   3119   -  Świadczenia  społeczne                                                                                  219,30 

    -  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

§   4017   wynagrodzenia  osobowe pracowników                                                  130.591,77

Wynagrodzenia  dla  4  pracowników  Centrum obsługujących 

Projekt  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013”

§   4019   wynagrodzenia  osobowe pracowników

Wydatkowano  kwotę  zł                                                                                                 7.568,27 

Wynagrodzenia  dla  4  pracowników  Centrum obsługujących 

Projekt  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013”

§   4047    dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                             8.756,71

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

sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku

kalendarzowego (za rok 2010), za które to dodatkowe wynagrodzenie przysługuje.

§   4049    dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                                515,11

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

sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku

kalendarzowego (za rok 2010), za które to dodatkowe wynagrodzenie przysługuje.

§   4117    składka na ubezpieczenia społeczne                                                         20.755,79

Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń 

§   4119    składka na ubezpieczenia społeczne                                                           1.203,97

Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń 

§   4127    składka  na Fundusz Pracy                                                                         2.143,87

Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń  

§   4129    składka  na Fundusz Pracy                                                                            124,36

Składka wyliczona od  wypłaconych wynagrodzeń  

§   4177   wynagrodzenia bezosobowe                                                                            756,14

Umowa zlecenie dla informatyka 
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§   4179   wynagrodzenia bezosobowe                                                                              43,86 

Umowa zlecenie dla informatyka 
                                                
§   4217    zakup materiałów i wyposażenia                                                                6.850,38 

z tego:

 -  zakupiono   materiały biurowe, druki                                                                         3.880,36

-  zakup  wyposażenia                                                                                                        770,79 

   (Roll - Up, dysk, akumulator, myszka, pendrive)                                      

-  pozostałe materiały (art. spożywcze na poczęstunek i inne)                                       1.938,56 

-  zakup czasopisma, prasa                                                                                                 260,67 
§   4219    zakup materiałów i wyposażenia                                                                   397,37 

z tego:

 -  zakupiono   materiały biurowe, druki                                                                            223,70

-  zakup  wyposażenia                                                                                                          45,33 

   (Roll - Up, dysk, akumulator, myszka, pendrive)                                      

-  pozostałe materiały (art. spożywcze na poczęstunek i inne)                                         113,01 

-  zakup czasopisma, prasa                                                                                                 15,33  

§   4307   zakup pozostałych usług                                                                           195.136,45 

-   szkolenia, kursy beneficjentów                                                                               155.222,37

-   masaże  dla beneficjentów                                                                                          2.079,38

-   zwrot kosztów dojazdu beneficjentów na szkolenia                                                   5.199,94 

-   turnus rehabilitacyjny dla beneficjentów projektu                                                     1.876,61 

-  usługi prawnicze                                                                                                          8.500,79

-  artykuły promocyjne                                                                                                  10.726,28 

-   ogłoszenia prasowe, artykuły                                                                                         991,80 

-   opłaty pocztowe, znaczki                                                                                               748,96

-   kalendarze                                                                                                                   1.284,63

-   dozór platformy przychodowej                                                                                      141,52 

-   pieczątki, usł. foto)                                                                                                          92,56

-   pozostałe usługi                                                                                                          8.271,61

(wycieczka, dojazd, usł. gastronomiczne, wstęp do kina)       

§   4309   zakup pozostałych usług                                                                             11.319,13 

-   szkolenia, kursy beneficjentów                                                                                   8.969,61

-   masaże  dla beneficjentów                                                                                             120,62

-   zwrot kosztów dojazdu beneficjentów na szkolenia                                                      305,43 

-   turnus rehabilitacyjny dla beneficjentów projektu                                                        110,39 
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-  usługi prawnicze                                                                                                             499,21

-  artykuły promocyjne                                                                                                       630,96 

-   ogłoszenia prasowe, artykuły                                                                                           58,20 

-   opłaty pocztowe, znaczki                                                                                                 43,86

-   kalendarze                                                                                                                        74,52

-   dozór platformy przychodowej                                                                                          8,33 

-   pieczątki, usł. foto)                                                                                                            5,44

-   pozostałe usługi                                                                                                             492,56

(wycieczka, dojazd, usł. gastronomiczne, wstęp do kina,  )      

  

§   4377   opłaty telefoniczne-stacjonarne                                                                   1.252,19

Opłaty za rozmowy telefoniczne 

§   4379   opłaty telefoniczne                                                                                              72,64 

Opłaty za rozmowy telefoniczne 

§   4417   podróże służbowe krajowe                                                                           1.518,76

Podróże służbowe pracowników zatrudnionych w projekcie POKL

§   4419   podróże służbowe krajowe                                                                                88,10

Podróże służbowe pracowników zatrudnionych w projekcie POKL

§   4447    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                              4.135,82

Naliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego
na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od której 
dokonuje się odpisu w wysokości  37,5% ( 2.917,14 x 37,5% = 1.093,93 ).

§   4449    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                 239,90

Naliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego
na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od której 
dokonuje się odpisu w wysokości  37,5% ( 2.917,14 x 37,5% = 1.093,93 ).
  

Dział  852, 853                                                                                     Ogółem:     2.331.696,54

Opracowanie : Małgorzata Maciuk – Radawiec  na podstawie materiałów przedstawionych 

przez pracowników jednostki. 
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	VII. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 
	        	 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 możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.


