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Wstęp

Pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  państwa,  mającą  na  celu 

umożliwienie osobom i rodzinom  przezwyciężenie trudnych  sytuacji życiowych, których nie 

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

osoby  i  rodziny  w  wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia  niezbędnych  potrzeb  oraz 

umożliwia im życie w warunkach odpowiadającym godności człowieka. 

Pomoc  społeczną  organizują  organy  administracji  rządowej  i  samorządowej, 

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

i pozarządowymi

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sławnie  jest  jednostką  organizacyjną 

samorządu powiatowego  wykonującą między innymi zadania z zakresu pomocy społecznej, 

pieczy  zastępczej,  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych,  przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.   Jako samodzielna  jednostka  budżetowa powstała  w dniu  1 lutego 

1999r. i jest podporządkowana  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, 
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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 kobiet 

w  ciąży,  z  wyłączeniem  środowiskowych  domów  samopomocy  i  innych  ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

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 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,
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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,

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.

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy 

zastępczej ( Dz. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu przypisanych do 

realizacji przez Centrum należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,

2) udzielanie  świadczeń na częściowe pokrycie  kosztów utrzymania  dzieci  umieszczonych 

w rodzinach zastępczych,

3) udzielanie dodatku do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

4) udzielanie dofinansowania do wypoczynku dziecka,

5) udzielanie  świadczenia  na  pokrycie  niezbędnych  wydatków  związanych  z  potrzebami 

przyjmowanego dziecka,

6) udzielanie  świadczenia na utrzymanie  lokalu mieszkalnego zajmowanego przez rodzinę 

zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka,

7) udzielanie świadczeń związanych z remontem lokalu mieszkalnego w którym zamieszkuje 

rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,

8) udzielanie  pomocy  pieniężnej  na  usamodzielnienie,  zagospodarowanie  oraz  na 

kontynuowanie  nauki  dla  pełnoletnich  wychowanków  rodzin  zastępczych  i  placówek 

opiekuńczo-wychowawczych,

9) zawieranie porozumień dot. pokrywania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu 

powiatu  sławieńskiego,  umieszczonych  w  rodzinach  zastępczych  na  terenach  innych 
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powiatów,  zawieranie  porozumień  dot.  pokrywania  kosztów  utrzymania  dzieci 

pochodzących z terenu powiatu sławieńskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych 

na terenach innych powiatów,

10) zawieranie  porozumień  dot.  pokrywania  kosztów  utrzymania  dzieci  pochodzących 

z terenu innych powiatów, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

na terenie powiatu,

11) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

12) wytaczanie  na  rzecz  dziecka  przebywającego  w  pieczy  zastępczej  powództwa 

o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych,

13) zawieranie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

14) wypłata wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych,

15) wypłacanie świadczeń dla rodzin pomocowych,

16) przygotowanie  dokumentacji  niezbędnej  do  wydania  decyzji  administracyjnych  dla 

rodzin  zastępczych,  pełnoletnich  wychowanków  pieczy  zastępczej  oraz  rodziców 

biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

17)  naliczanie  gminom  właściwym  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, wysokości zwrotu poniesionych 

wydatków związanych  z  pobytem tego  dziecka  w rodzinie  zastępczej  oraz  placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, 

18)  naliczanie odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

19) sporządzanie  sprawozdań  rzeczowo  -  finansowych  z  zakresu  wspierania  rodziny 

i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji 

elektronicznej,   z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. 

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,
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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   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,

− usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,

− zadań  w  ramach  pilotażowego  programu  „Aktywny  samorząd”  finansowanego  ze 

środków PFRON.

I.  Rodzinna piecza zastępcza. 
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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. 

Na przestrzeni 2012 roku 103 rodziny zastępcze otrzymywały z PCPR świadczenia 

pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. W ubiegłym roku przyznano:

• świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 

w łącznej wysokości 1.360.556,29 zł,

• jednorazowe  świadczenia  na  pokrycie  niezbędnych  kosztów  związanych 

z  potrzebami  12  dzieci  przyjętych  do  8  rodzin  zastępczych  w  łącznej 

wysokości 6.400,00 zł. 

Należy nadmienić, iż na terenie powiatu  funkcjonowało 5 rodzin zastępczych  zawodowych. 

Na podatnie zawartych umów zlecenia każda rodzina otrzymuje miesięczne wynagrodzenie 

w wysokości 2.000,00 brutto. 

Od dnia 1 stycznia 2012r. zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

realizuje  Dom  Dziecka  im.  Janusza  Korczaka  w  Darłowie  powołany  na  podstawie 

Zarządzenia  Nr 112/11 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 grudnia 2011r.  jako organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu sławieńskiego. Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej  jest  odpowiedzialny  za  funkcjonowanie  rodzin  zastępczych  na  terenie  powiatu 

sławieńskiego oraz umieszczanie  dzieci  w tej  formie  opieki.  Jednostki  współpracują ze  sobą 

w zakresie tematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej.  

1.1 Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci  w rodzinach 

       zastępczych.  

       Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, 

poz. 887 z późn. zm.) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną 

opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 

1  i  art.  81-  w  przypadku  umieszczenia  dziecka  w  rodzinie  zastępczej  spokrewnionej, 

rodzinie  zastępczej  zawodowej,  rodzinie  zastępczej  niezawodowej  lub  rodzinnym domu 

dziecka. 

Rada Powiatu Sławieńskiego określiła w Uchwale Nr XXV/IV/122/12 z dnia 26 czerwca 

2012r. warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
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płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej.

W 2012r. wydano 143 decyzje w sprawie odpłatności rodziców biologicznych dzieci 

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - w tym 127 decyzji dot. odstąpienia od ustalenia 

opłaty,  6 decyzji w sprawie umorzenia opłaty oraz  10 naliczających odpłatność.  

Częstym problemem dotyczącym realizacji  powyższego zadania  jest  brak  możliwości 

ustalenia miejsca pobytu osoby zobowiązanej do odpłatności.

1.2  Usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki                 

       i    rodziny zastępcze.  
Osoba,  która  osiągnęła  pełnoletność  w  rodzinie  zastępczej,  oraz  osoba  pełnoletnia 

opuszczająca całodobową placówkę opiekuńczo – wychowawczą,  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,

• w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków  mieszkaniowych,  w  tym  w  mieszkaniu 

chronionym,

• w uzyskaniu zatrudnienia,

• na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

W  2012r.  udzielono następujących pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym 

placówki  opiekuńczo  -  wychowawcze,  młodzieżowe  ośrodki  wychowawcze,  zakłady 

poprawcze  oraz dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży: 

a)   na usamodzielnienie - 3 wychowankom w łącznej wysokości 4.941,00 zł, 

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej -2 wychowankom w łącznej kwocie 1.976,40 zł, 

   c)   na kontynuowanie nauki – 11 wychowankom w łącznej kwocie 42.375,12 zł. 

Łącznie wydatkowano kwotę 49.292,52 zł. 

Ponadto  w  roku  2012  przyznano  jednej  wychowance  placówki  opiekuńczo  –

wychowawczej pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 1.500,00 zł 

ze środków projektu systemowego „Szansa na rozwój” realizowanego w oparciu o Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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W 2012r. przyznano następujące pomoce pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych 

w wysokościach: 

a)   na usamodzielnienie – 3 wychowankom w łącznej wysokości 14.823,00 zł. 

b)  na  zagospodarowanie  w  formie  rzeczowej  –  4  wychowankom  w  łącznej  kwocie 

12.866,00 zł. 

c)   na kontynuowanie nauki –  29 wychowankom w łącznej kwocie 137.662,83 zł. 

Łącznie wydatkowano kwotę 165.351,83 zł.  

Ponadto w roku 2012 przyznano jednej  wychowance rodziny zastępczej  pomoc na 

zagospodarowanie  w  formie  rzeczowej  w  wysokości  1.500,00  zł  ze  środków  projektu 

systemowego „Szansa na rozwój” realizowanego w oparciu o Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.3  Ponoszenie przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dziecka    

       umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Zgodnie  z  art.  191 ust.  9  ustawy z  dnia  09  czerwca  2011r.  o  wspieraniu  rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina 

właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed  umieszczeniem  go  po  raz 

pierwszy  w  pieczy  zastępczej  ponosi  wydatki  na  opiekę  i  wychowanie  dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej. W roku 2012 miasto Sławno, gmina Sławno, miasto 

Darłowo,  gmina  Postomino  i  gmina  Malechowo   poniosły  10%  wydatków  na  opiekę 

i  wychowanie  dzieci  umieszczonych  w rodzinnej  pieczy  zastępczej  w  łącznej  wysokości 

12.339,90 zł. 

II. Placówki opiekuńczo - wychowawcze

      Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) opieka instytucjonalna nad dzieckiem na 

terenie powiatu sławieńskiego zapewniona jest przez  2 placówki opiekuńczo –wychowawcze:

- socjalizacyjną - Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie - 28 miejsc,

- socjalizacyjną i interwencyjną - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w  

  Sławnie -28 miejsc.

    Placówki zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakajają jego 

niezbędne  potrzeby  bytowe,  rozwojowe,  a  także  zapewniają  korzystanie  ze  świadczeń 

zdrowotnych. Całodobowy pobyt dziecka w placówce ma charakter przejściowy do czasu 
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powrotu  dziecka  do  rodziny  naturalnej  lub  umieszczenia  w  rodzinnej  formie  opieki 

zastępczej.

   2.1.  Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie 

Dom Dziecka  w Darłowie  jest  placówką  opiekuńczo  -  wychowawczą  zapewniającą 

całodobową  opiekę  i  wychowanie  dzieciom  całkowicie  lub  częściowo  pozbawionym  opieki 

rodzinnej. Placówka łączy zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego. 

Dom Dziecka w Darłowie jest placówką dla 28 wychowanków.   

             W 2012r.  na podstawie  postanowień sądowych  skierowano do Domu Dziecka 

7 dzieci  z terenu powiatu sławieńskiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. liczba dzieci w placówce 

wynosiła 25 wychowanków.

Stan 
 wychowanków przebywających w placówce na  dzień 31 grudnia 2012 r.  według podziału 

na wiek dziecka                              

Rok

                    Liczba wychowanków

Rok Ogółem w tym w wieku
do 3 lat 4-6 lat 7-13 lat 14-18 lat powyżej  18 lat

2012 25 0 1 10 13 1

    

2.2  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.

W/w  placówka posiada  28  miejsc,  w  tym  20  miejsc  socjalizacyjnych  i  8  miejsc 

interwencyjnych. 

Placówka zaspakaja dziecku  niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe w tym emocjonalne, 

społeczne religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych 

i kształcenia.

         W 2012r.  na  podstawie  postanowień  sądowych  wydano  11  skierowań dla  dzieci 

pochodzących z terenu powiatu sławieńskiego. Na dzień 31 grudnia 2012r. liczba wychowanków 

w placówce wyniosła 29 dzieci.                  

Stan 
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 wychowanków przebywających w placówce na  dzień 31 grudnia 2012 r.  według podziału 
na wiek dziecka                              

Rok

Liczba wychowanków

Rok Ogółem w tym w wieku

do 3 lat 4-6 lat 7-13 lat 14-18 lat powyżej  18 lat

2012 29 2 2 7 18 0

Przy wydaniu  skierowania  dziecka  do  właściwej  placówki  kierowano  się  miejscem 

zamieszkania  dziecka  przed  umieszczeniem  w  placówce,  co  ma  wpływ  na 

utrzymywanie kontaktów z rodziną biologiczną dziecka. 

2.3  Odpłatność  rodziców  biologicznych  za  pobyt  dzieci  w  placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej,  za  pobyt  dziecka  w  pieczy  zastępczej  rodzice  ponoszą  miesięczną  opłatę 

w  wysokości  średnich  miesięcznych  wydatków  przeznaczonych  na  utrzymanie  dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Opłatę,  tą  ustala  się  w drodze  decyzji  administracyjnej,  na  podstawie  uchwały  Rady 

Powiatu  w  Sławnie  Nr  XXV/IV/122/12  z  dnia  26  czerwca  2012r.  w  sprawie  określenia 

warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

W  2012r.  wydano  59  decyzji  regulujących  kwestię  odpłatności  rodziców 

biologicznych  dzieci  przebywających  w  pieczy  instytucjonalnej  -  w tym  54  decyzji 

zwalniających  z odpłatności oraz  5 decyzji naliczających odpłatność.   

2.4 Zawieranie porozumień

        Działając na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy  zastępczej  w 2012  roku  powiat  sławieński  zawarł  porozumienia  oraz  Aneksy 

do porozumień z powiatem: Stargardzkim, Kołobrzeskim, Drawskim, Wałeckim, Koszalińskim 

oraz Miastem Słupsk dla dzieci przebywających i umieszczonych w latach ubiegłych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych  funkcjonujących  na  terenie  powiatu  sławieńskiego  (dokonano 

wprowadzenia imiennych porozumień na każde przebywające dziecko w placówce).

2.5  Współfinansowanie gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

12



Ustawa  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  przewiduje 

współfinansowanie  przez  gminę  pobytu  dziecka  w  placówce  opiekuńczo-wychowawczej. 

W 2012r. samorządy takie jak : miasto Sławno, gmina Sławno, gmina Darłowo oraz miasto 

Darłowo  ponosiły  koszty  w  wysokości  10%  średnich  miesięcznych  wydatków 

przeznaczonych  na  utrzymanie  dziecka  w  instytucjonalnej  pieczy  zastępczej-łącznie 

25.359,49zł.

III. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w 2012r. 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 usług tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika – osoby 

niepełnosprawnej,  jeżeli  jest  to  uzasadnione  potrzebami  wynikającymi 

z niepełnosprawności, 

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

f)  dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej.

Uchwałą  Nr XXIII/IV/113/12 Rady Powiatu w Sławnie z  dnia 26 kwietnia  2012r.  na 

realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnej  przeznaczono 

środki Funduszu w wysokości 1.225.517,00 zł. 
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Uchwałą Nr XXVIII/IV/133/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 października 2012r. 

zwiększono  środki  PFRON  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  osób 

niepełnosprawnych o kwotę 144.330,00zł. 

Wykorzystanie środków PFRON w poszczególnych zadaniach przedstawia poniższa tabela.

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2012r. 

( po zaokrągleniu do pełnego złotego )
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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

216
32

208.125
30.000

180.141
25.389

86,55 %
84,63 %

27.984
4.611

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

254
44

0

220.000
80.000

0

208.202
56.414

0

94,64 %
70,52%

0

11.798
23.586

0

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

511 11.205 11.205 100 % 0

4.
Dofinansowanie likwidacji  barier 
architektonicznych,   w  komuni- 
kowaniu  się  i  technicznych 
w  związku  z  indywidualnymi 
potrzebami  osób 
niepełnosprawnych: 
-dorośli
-dzieci

35
4

232.657
70.000

196.031
34.572

84,26 %
49.39%

36.626
35.428

5.
Dofinansowanie  usług  tłumacza 
języka  migowego  lub  tłumacza–
przewodnika  –  osoby 
niepełnosprawnej,  jeżeli  jest  to 
uzasadnione  potrzebami 
wynikającymi 
z niepełnosprawności

0 0 0 0 0

6.
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 1.131 1.369.847 1.229.814 89,78 % 140.033

         Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Centrum zostały rozpatrzone do końca roku.
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 W związku ze zwiększonymi środkami PFRON w dniu 30 października 2012r. na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 144.330,00zł, nie było 

możliwości  wydatkowania  kwoty  w  wysokości  140.033,00zł  z  uwagi  na  brak  wniosków 

oczekujących na rozpatrzenie.

W 2012r. 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.  

Uchwałą Nr XXIII/IV/113/12 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 kwietnia 2012r. na 

realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnej  przeznaczono 

środki  Funduszu  w  wysokości  1.225.517,00  zł,  w  tym  na  dofinansowanie  uczestnictwa 

w turnusach rehabilitacyjnych osób dorosłych 180.000,00 zł. 

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

dofinansowania  uczestnictwa  osób niepełnosprawnych  w turnusach  rehabilitacyjnych  oraz 

pobytu ich opiekunów realizowano  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 ).  

Uchwałą  Nr  XXVIII/IV/133/12  Rady  Powiatu  w  Sławnie  z  dnia  30  października 

2012r.  zwiększono  środki  PFRON  na  realizację  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych 

w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 28.125,00zł. 

W ramach  wyżej omawianego zadania w ubiegłym roku :

- wpłynęło 236 wniosków:  w tym dzieci  - 18,  osoby dorosłe -  218

 Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :  

- dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami  -  32 osoby (16 wniosków) na 

kwotę 25.389,00 zł,  

-      dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - 216 osób (178 wniosków) na kwotę 

       180.141,00 zł.
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 Łącznie  pomocą objęto  248 osób niepełnosprawnych wraz z  opiekunami i  udzielono 

pomocy finansowej na kwotę 205.530,00 zł.

 Z pozostałych  40 wniosków osób dorosłych:

- 24 osoby złożyły rezygnację z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- 12 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie zgodnie z przyjętą na podstawie § 6 ust. 3 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej  z dnia 15 listopada 2007r.  w sprawie 

turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) zasadą przyznawania dofinansowania 

tej  samej  dorosłej  osobie  niepełnosprawnej  raz  na  dwa  lata  (osoby  korzystały 

z dofinansowania w roku 2011). 

- 4 wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak podstaw formalnych do pozytywnego 

załatwienia sprawy.

        W przypadku dzieci  2 osoby utraciły prawo do przyznanego dofinansowania z uwagi na:

 - złożoną rezygnację z uczestnictwa w turnusie,

-  utratę statusu osoby niepełnosprawnej. 

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 

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 305 wniosków:  w tym dzieci – 45,  osoby dorosłe - 260

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:

- dzieci i młodzież niepełnosprawna  - 44 osób na kwotę 56.414,00 zł, 

- dorosłe osoby niepełnosprawne -  254 osób na kwotę  208.202,00 zł .

Łącznie pomocą objęto 298 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej 

na kwotę 264.616,00 zł.
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 W  2012r.  rozpatrzono  negatywnie  7  wniosków  w  tym  1  wniosek  dotyczący  dziecka 

z uwagi na brak podstaw formalnych do pozytywnego załatwienia sprawy. 

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

    w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Bariery  architektoniczne  to  wszelkie  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: w tym dzieci – 2,  osoby dorosłe - 13

 Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:

- dzieci i młodzież niepełnosprawna  - 2 osoby na kwotę 27.192,39 zł, 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 9 osób na kwotę  104.657,38 zł.

Łącznie pomocą objęto 11 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 131.849,77 zł.

W 2012r.  -  4  wnioski  zostały  rozpatrzone  negatywnie  w  tym  2  osoby zrezygnowały 

z ubiegania się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, natomiast 2 osoby 

nie złożyły wymaganej dokumentacji.

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 12 wniosków:  w tym dzieci  - 3,  osoby dorosłe - 9.

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :

- dzieci i młodzież niepełnosprawna –  0

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 4 osoby na kwotę 7.273,00  zł.

Łącznie pomocą objęto 4 osoby niepełnosprawne i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 7.273,00 zł.

W 2012r.  rozpatrzono negatywnie  7 wniosków w tym 3 wnioski  dotyczące  dzieci 

z uwagi na brak przesłanek uzasadniających przyznanie dofinansowania.

W ramach zawartych umów o dofinansowanie ww. zadania przeprowadzona została 

kontrola  z  wykorzystania  przedmiotu  dofinansowania  w  miejscu  zamieszkania 

wnioskodawcy. 
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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. 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku:

-     złożono 29 wniosków: w tym  dzieci – 2,  osoby dorosłe – 27

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :

- dzieci i młodzież niepełnosprawna –  2 osoby na kwotę 7.379,98 zł 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 22 osoby na kwotę  84.100,17 zł. 

Łącznie  pomocą objęto 24 osoby niepełnosprawne i  udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 91.480,15 zł.

W  2012r.  rozpatrzono  negatywnie  3  wnioski  osób  dorosłych  z  uwagi  na  brak 

przesłanek uzasadniających przyznanie dofinansowania.

      W ramach zawartych umów o dofinansowanie ww. zadania przeprowadzone zostały 

kontrole  z  wykorzystania  przedmiotu  dofinansowania  w  miejscu  zamieszkania 

wnioskodawców. 

d) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika – osoby  

niepełnosprawnej,  jeżeli  jest  to  uzasadnione  potrzebami  wynikającymi  

z niepełnosprawności.

Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  maja  2012r. 

zmieniającym  rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane  ze  środków  Państwowego  Funduszu  rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

wprowadzono dodatkowe zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

-  dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika – osoby 

niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

W zakresie w/w zadania w 2012r. do Centrum nie wpłynął żaden wniosek. 

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

W ramach powyższego zadania udzielono dofinansowania  ze środków PFRON dla:

1) Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i  Przyjaciół  na terenie Ziemi 

Darłowskiej  i  Gmin  Ościennych  w  Darłowie,  które  otrzymało  dofinansowanie  do 

następującego zadania:

•   Powiatowy  piknik  integracyjny  dla  osób  niepełnosprawnych  pn.  „Zdrowo 

i  wesoło”  który  został zorganizowany w dniu  25.05.2012r.  w miejscowości  Stary 

Jarosław. W imprezie tej uczestniczyło 511 osób niepełnosprawnych  z terenu powiatu 
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sławieńskiego  wraz  z  niezbędnymi  opiekunami.  Podczas  imprezy  osoby 

niepełnosprawne  mogły  zaprezentować  przed  zebraną  publicznością  zdolności 

wokalne,  plastyczne,  które  były  oceniane  przez  grono  jury  oraz  rywalizować 

w zorganizowanych zawodach sportowych.  

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 11.204,58 zł.

  Jednostką pomocy społecznej wspierającą realizację zadania był Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Darłowie.

Łącznie do Centrum wpłynęły 3 wnioski- 1w/w rozpatrzono pozytywnie, natomiast 2 wnioski 

Polskiego Związku Głuchych rozpatrzono negatywnie.

 f) 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  2012r.  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,
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- 57.540,00 zł  dofinansowanie  Starostwa Powiatowego w Sławnie przyznane w drodze 

odrębnej umowy.

Pracownicy Centrum przeprowadzili kontrolę w zakresie: prawidłowości zatrudnienia 

kadry, prawidłowości wykorzystania środków Funduszu na wynagrodzenia pracowników 

 Warsztatu, zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym. Protokół pokontrolny 

został  przedłożony  Zarządowi  Powiatu.  Kontrola  obejmowała  funkcjonowanie  WTZ 

w  2011r.

g) realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ( nowe zadanie )

W 2012r.  na  podstawie  zawartej  pomiędzy  Państwowym  Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Sławieńskim umowy Nr ASM/000009/16/D w sprawie 

realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z dnia 20 sierpnia 2012r. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania z zakresu w/w programu. 

Kwota  otrzymanych  środków  na  realizację  pilotażowego  programu  „Aktywny 

samorząd”  wyniosła 138.104,00 zł, w tym na realizację poszczególnych zadań 132.472,00 zł. 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku:

-     złożono 14 wniosków: w tym  dzieci – 3,  osoby dorosłe – 11

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie :

- dzieci i młodzież niepełnosprawna –  3 osoby na kwotę 8.432,20 zł 

- dorosłe osoby niepełnosprawne – 10 osób na kwotę 49.589,74 zł. 

Wykorzystanie środków PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

przedstawia poniższa tabela.
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Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w ramach zadań  pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2012r.

l.p. Nazwa zadania Źródło finansowania Liczba 
osób

Kwota Efekt

1.
Obszar A – pomoc w 

zakupie i 
oprzyrządowaniu do 

posiadanego 
samochodu

PFRON 2 5.525,00
Likwidacja lub 

ograniczenie bariery 
transportowej

2.
Obszar B1 – pomoc w 

zakupie 
specjalistycznego 

sprzętu 
komputerowego wraz 
z oprogramowaniem

PFRON 3 7.870,40
Przygotowanie 

beneficjentów do 
pełnienia ról 

społecznych poprzez 
umożliwienie im 
włączenia się do 
społeczeństwa 

informacyjnego

3.
Obszar B2 – pomoc w 

zakupie urządzeń 
lektorskich

PFRON 1 4.927,50
Przygotowanie 

beneficjentów do 
pełnienia ról 

społecznych poprzez 
umożliwienie im 
włączenia się do 
społeczeństwa 

informacyjnego

4.
Obszar C – pomoc w 

zakupie wózka 
inwalidzkiego o 

napędzie 
elektrycznym

PFRON 4 35.000,00
Likwidacja lub 

ograniczenie bariery w 
poruszaniu się, 
umożliwienie 

uczestnictwa w 
aktywności społecznej

5.
Obszar D – pomoc w 

utrzymaniu 
sprawności 
technicznej 

posiadanego wózka 
inwalidzkiego o 

napędzie 
elektrycznym

PFRON 2 4.200,00
Likwidacja lub 

ograniczenie bariery w 
poruszaniu się, 
umożliwienie 

uczestnictwa w 
aktywności społecznej

6.
Obszar F – pomoc w 

utrzymaniu 
aktywności 

zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej

PFRON 1 499,04
Umożliwienie 

beneficjentom pomocy 
pełnienia różnych ról 
społecznych poprzez 

zastosowanie 
elementów 

wspierających ich 
zatrudnienie

Razem: 13 58.021,94 zł
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Wszystkie  wnioski,  które  wpłynęły  do  Centrum  zostały  rozpatrzone,  1  wniosek 

rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak podstaw formalnych do pozytywnego załatwienia 

sprawy – osoba nie spełniała wymaganych kryteriów uczestnictwa w programie. 

Niewykorzystana  kwota  w  wysokości  74.450.06zł  wynikała  z  braku  wniosków 

oczekujących na rozpatrzenie.

Należy zaznaczyć, iż jest to nowe zadanie realizowane przez jednostkę , co wiązało się 

z przygotowaniem wielu dokumentów niezbędnych do jego realizacji. 

Program „Aktywny samorząd” skierowany był do osoby niepełnosprawnej która:

1.  W obszarze A: (pomoc w zakupie i oprzyrządowaniu do posiadanego samochodu)

była w wieku aktywności zawodowej lub była dzieckiem i posiadała:

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku 

życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) dysfunkcję narządu ruchu 

2.  W obszarze B1: (pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem) była w wieku aktywności zawodowej lub była dzieckiem i posiadała:

a) znaczny  stopień  niepełnosprawności,  a  w  przypadku  osób  do  16  roku  życia  – 

orzeczenie o niepełnosprawności,

b) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku

3.  W obszarze B2, B3: (pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, pomoc w zakupie urządzeń 

brajlowskich) była w wieku aktywności zawodowej lub była dzieckiem i posiadała:

a) znaczny  stopień  niepełnosprawności,  a  w  przypadku  osób  do  16  roku  życia  – 

orzeczenie o niepełnosprawności,

b) dysfunkcję narządu wzroku

4.  W obszarze B4: (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich) była 

w wieku aktywności zawodowej lub była dzieckiem i posiadała:

a) znaczny  stopień  niepełnosprawności,  a  w  przypadku  osób  do  16  roku  życia  – 

orzeczenie o niepełnosprawności oraz

b) która była beneficjentem pomocy w ramach obszaru B1, B2 lub B3

5.  W obszarze C: (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) była 

w wieku aktywności zawodowej lub była dzieckiem i posiadała:

a) znaczny  stopień  niepełnosprawności,  a  w  przypadku  osób  do  16  roku  życia  – 

orzeczenie o niepełnosprawności,

b) nie mogła poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie 

ręcznym 
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Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogli uczestniczyć w 

obszarze C programu, o ile byli zatrudnieni.

6.  W obszarze D: (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

posiadała:

a) znaczny  stopień  niepełnosprawności,  a  w  przypadku  osób  do  16  roku  życia  – 

orzeczenie o niepełnosprawności oraz

b) była użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

7.  W obszarze E: ( pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B)

      była pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i  posiadała:

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji 

narządu ruchu oraz brak było przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

8.  W obszarze F: (pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej)  dla osoby  w wieku aktywności zawodowej i posiadającej:

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywnej zawodowo i mającej 

pod swoją opieką dziecko.

Zarząd  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  uchwałą 

nr 69/2012 z dnia 17 maja 2012r.   zatwierdził dokument wyznaczający Kierunki działań oraz 

warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” 

w  2012r.  Dokument  ten  określał  warunki  dofinansowania  w  ramach  wniosku 

o  dofinansowanie  osoby  niepełnosprawnej,  które  należało  przestrzegać  przy  realizacji 

dofinansowań. 

Zasady  przyznawania  dofinansowań  w  ramach  pilotażowego  programu  „Aktywny 

samorząd” w 2012r. w powiecie sławieńskim zostały podjęte  Uchwałą Nr LXXXVIII/317/12 

Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2012r. Uchwała oprócz zasad przyznawania 

dofinansowań ustalała:

- wzór wniosków wraz z wkładkami i załącznikami,

- wzór karty oceny merytorycznej wniosków,

-  minimalną  liczbę  punków  uprawniających  do  uzyskania  dofinansowania  ze  środków 

PFRON,

- termin przyjmowania wniosków w ramach w/w programu. 

W celu upowszechnienia informacji o  nowym programie, Centrum przeprowadziło 

promocję publikując dwukrotnie informację w prasie lokalnej, umieszczając informację na 

stronie internetowej, informując na piśmie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz stowarzyszenia 

działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Informacja o programie dostępna była również 
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ta tablicy informacyjnej Centrum. Dodatkowo zatrudniony w jednostce ze środków Unijnych 

doradca   do spraw osób niepełnosprawnych informował na spotkaniach z członkami stowarzyszeń, 

mieszkańcami powiatu o możliwości uzyskania między innymi  dofinansowań w ramach powyższego 

zadania.  

IV.  Realizacja Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców 
przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie jest skomplikowanym i wieloobszarowym zjawiskiem, niezbędne  jest 

więc wielodyscyplinarne podejście do tego problemu. Jest oczywistym, że wszystkie działania 

na tym polu są ukierunkowane na pomoc ofiarom przemocy. Najpilniejszą sprawą jest zapewnienie 

bezpieczeństwa (powstrzymanie przemocy, odizolowanie sprawcy, itp.). Jednak te czynności nie 

wyczerpują  możliwości  pomocy.  Potrzebne  jest  objęcie  rodziny  także  pomocą  psychologiczną, 

prawną, socjalną.

Obowiązek  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  szczególnie  w  rodzinie  z  problemem 

alkoholowym,  spoczywa także na samorządach lokalnych.

 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. Program stanowi część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

uzupełnia  różne  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 

2012 realizowało Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych  wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie.

Źródłem  finansowania  Programu  była  dotacja  celowa  w  wysokości  12.000,00  zł  na 

realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Centrum wykorzystało na realizację Programu 

korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie dotację w wysokości 8.785,56 zł.
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 Adresatami Programu było 9 sprawców przemocy, których uczestnictwo wynikało z osobistej 

decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. Program ukończyło 6 sprawców przemocy.

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

grupowych.

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.  Realizacja  projektu  systemowego  „Szansa  na  rozwój” 

współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w roku 2012.

Rok 2012 był   kolejnym rokiem, w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

jako  lider  prowadziło  projekt  systemowy  „Szansa  na  rozwój”.  Głównym  celem 

podejmowanych  działań  była  poprawa  sytuacji  społeczno-zawodowej  kobiet  i  mężczyzn 

w wieku aktywności  zawodowej  na terenie  powiatu  sławieńskiego.  Centrum  w  ramach 

realizowanego   projektu   wydatkowało  kwotę  425 777,29zł.  Działaniami  objęto  37  osób 

niepełnosprawnych oraz 12 wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych łącznie 49 osób. 

W ubiegłym roku  1 z partnerów dokonał zwrotu środków wraz z odsetkami uznanych 

przez PCPR  i  Wojewódzki Urzędu Pracy w Szczecinie jako niekwalifikowane w łącznej 

wysokości 32.861,95 zł.

W ramach projektu  zorganizowano:

1. Indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym w których wzięło 

udział  46 osób. Głównym celem konsultacji było zweryfikowanie czy wybrana przez 

daną osobę ścieżka przez projekt,  a co za tym idzie kursy zawodowe są dla danej 

osoby właściwe oraz czy dana osoba posiada zdolności psychofizyczne do zdobycia 

wybranych kwalifikacji.
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2. Kurs pracownika ochrony fizycznej I stopnia dla 6 osób.

3. Kurs dekorowania talerzy, potraw i stołów dla 12 osób.

4. Kurs prawa jazdy kat. B dla 16 osób.

5. Kurs kierowcy – operatora wózka jezdnego podnośnikowego z napędem silnikowym 
dla 10 osób.

6. Kurs pamiątkarstwo z bukieciarstwem z elementami decoupage i scrapbookingu dla 8 
osób.

7. Kurs eksploatacji urządzeń i instalacji do i powyżej 1 kV.
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8. Warsztaty   nauki   planowania   udanego   życia   dla  42  osób.  Bardzo  ważnym 

elementem warsztatów było podwyższenie atrakcyjności beneficjenta na rynku pracy. 

W  ramach  tego  działania  beneficjenci  uczestniczyli  w  konsultacjach  ze  stylistką, 

której  zadaniem było nauczyć skierowane osoby jak przygotować się wizualnie  do 

rozmowy kwalifikacyjnej. Jak się ubrać, uczesać, jakie dobrać dodatki aby rozmowa 

wypadła dobrze.

9. Kurs obsługi komputera z obsługą kas fiskalnych.

Zadania projektowe nie ograniczają się jedynie do wsparcia psychologicznego czy kursów 

zawodowych.  16  osobom  niepełnosprawnym  ułatwiono  wyjazd  na  turnus  rehabilitacyjny 

poprzez dofinansowanie części kosztów nierefundowanych ze środków PFRON.

Zorganizowano  działania  o  charakterze  środowiskowym w ramach  których  uczestnicy 

wyjechali  na wycieczkę do Trójmiasta,   zwiedzali  Oceanarium, uczestniczyli  w wieczorze 

kabaretowym w Dolinie Charlotty, wyjechali do kręgielni w Koszalinie oraz do Multikina.
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W   związku   z   obowiązkami   promocyjnymi  pracownicy   PCPR   podejmowali 

następujące działania:

• w  październiku  zorganizowano konferencję promującą realizowany projekt,

•  co miesiąc aktualizowano stronę internetową projektu,

•  publikowano  artykuły  informujące  o  podejmowanych  działaniach  w  prasie 
lokalnej,

• przekazywano  materiały promocyjne do partnera odpowiedzialnego za globalną 
promocję projektu,

• w Radio Koszalin wyemitowano 4 audycje poświęcone działaniom projektu oraz 
300 spotów reklamowych.     

Konferencja promująca działania projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Dzięki środkom finansowym w ramach projektu systemowego „Szansa na rozwój”:

• 16 osób skorzystało z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,

• 8 osób podjęło pracę, natomiast  4 osoby podjęły pracę sezonową,

• 3 osoby uzyskały  prawo jazdy kat. B,

• 1 osoba odbywała staż zawodowy,

• 44  osoby  zdobyły  nowe  kwalifikacje  i  umiejętności  zawodowe  potwierdzone 
stosowaną dokumentacją,
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• 3 kobiety zajęły się domową produkcją biżuterii,

• 1  uczestniczka  kursu  dekorowania  talerzy  potraw  i  stołów,  dzięki  nabytym 
umiejętnościom  wystąpiła  w  programie  „Kawa  czy  herbata”  z  pokazem 
przygotowanej przez siebie dekoracji warzywnej. 

W skład zespołu projektowego realizującego „Szansę na rozwój” na terenie powiatu 

wchodzą:  konsultant  -  koordynator  projektu,  starszy  księgowy,  pracownik  socjalny  oraz 

konsultant  -  doradca  ds.  osób  niepełnosprawnych.  Nad  sprawną  realizacją  powierzonych 

działań czuwa główna księgowa jednostki oraz Dyrektor. 

Konsultant  -  koordynator  projektu  odpowiada  za  sprawną,  zgodną  z  zasadami 

i przepisami prawa krajowego pracę nie tylko zespołu projektowego ale całego partnerstwa- 

PCPR,  6  ośrodków  pomocy  społecznej  oraz  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Sławnie. 

Przeprowadza  procedurę  przetargową,  nadzoruje  wykonanie  umów  i  dba  o  właściwy 

przepływ informacji.

Starszy  księgowy  odpowiada  za  wniosek  o  płatność.  Wraz  z  główną  księgową 

jednostki pilnuje wydatkowania środków w oparciu o obowiązujące przepisy.

Do obowiązków konsultanta - doradcy ds. osób niepełnosprawnych należy praca  z 

beneficjentami projektu „Szansa na rozwój”. Ponadto konsultant świadczy usługi doradcze 

wszystkim osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu. W 2012 roku doradca udzielił 129 

porad. Poradnictwo dotyczyło m.in.:

- pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, ustalenia stopnia 

niepełnosprawności, zmian stopnia niepełnosprawności,

-  przywilejów  i  obowiązków  niepełnosprawnych  pracowników,  a  także  dofinansowań 

dostępnych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

- przekazywania aktualnych ofert pracy z regionu,

- informacji o ulgach i uprawnieniach zgodnych z wydanym orzeczeniem,

- informacji o zasiłkach, rentach i innych pomocach finansowych,

-  informowania  rodziców  niepełnosprawnych  dzieci  o  możliwościach  pomocy  poprzez 

współpracę z organizacjami pozarządowymi m.in. za pomocą założenia subkonta.

W związku z rozszerzeniem współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Sławnie w zakresie  organizacji  pozarządowych doradca w 2012 roku odbył  12 spotkań z 

członkami  stowarzyszeń  i  mieszkańcami  powiatu,  by  przybliżyć  ulgi  i  uprawnienia  osób 

niepełnosprawnych,  a  także  opowiedzieć  o  możliwości  skorzystania  z  dofinansowań  ze 

środków PFRON w PCPR. Doradca ds. osób niepełnosprawnych odwiedził:

1. Stowarzyszenie  na  Rzecz  Pomocy  Rodzinom  Wiejskim  „Nasza  Przyszłość”  w 

Postominie
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2. Stowarzyszenie  „Razem” Rodziców i Przyjaciół  Dzieci  ze Specjalnymi  Potrzebami 

Edukacyjnymi

3. Polski Związek Niewidomych Koło w Darłowie

4. mieszkańców wsi Rusinowo

5. Stowarzyszenie  na Rzecz  Osób Zagrożonych  Wykluczeniem Społecznym „Otwarte 

Drzwi” w Darłowie

6. Koło Terenowe Związku Sybiraków w Darłowie

7. mieszkańców wsi Sulechowo

8. Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

9. mieszkańców wsi Grabowo

10. dwukrotnie Związek Niewidomych Oddział w Sławnie

11. Stowarzyszenie Diabetyków w Darłowie.

Wszelkie   realizowane   działania   podejmowane   były   zgodnie   z   obowiązującymi 

wytycznymi dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

oraz przepisami krajowymi.

Kolejną  osobą  zatrudnioną  na  potrzeby  realizacji  projektu  „Szansa  na  rozwój”  jest 

pracownik socjalny, który świadczy swoje usługi na rzecz beneficjentów. 

Głównym  zadaniem  pracownika  socjalnego  jest:  przygotowanie  ankiet  rekrutacyjnych, 

rekrutacja  uczestników,  weryfikacja  formalna  i  merytoryczna,  sporządzanie  opinii 

o  uczestnikach  projektu,  planowanie  ścieżki  reintegracji,  przygotowanie  Programów 

Integracji  Społecznej  i  Zawodowej   Osób  Niepełnosprawnych  oraz  ich  realizacja, 

przeprowadzenie  wywiadów  środowiskowych,  spotkania  i  rozmowy  z  beneficjentami  na 

terenie  jednostki  jak  również  w  miejscu  zamieszkania,  przygotowanie  planu  działań 

i  harmonogramów  spotkań,  wsparcie  i  motywacja  uczestników,  monitoring  działań 

i  frekwencji  beneficjentów,   pomoc  osobom  z  problemami  życiowymi,  sporządzanie 

indywidualnych  planów  finansowych,  współpraca  z  OPS,  stowarzyszeniami,  fundacjami, 

placówkami itp.

Rolą  pracownika  socjalnego jest  m.in.  zwiększenie  u beneficjentów projektu  poczucia 

własnej wartości, wzrost samooceny, wiara w siebie i swoje możliwości, przełamanie bariery 

w kontaktach międzyludzkich, nabycie umiejętności komunikowania się i łatwego nawiązania 

kontaktów. Ważne jest aby stworzyć atmosferę, w której uczestnicy otworzą się i będą chcieli 

rozmawiać o różnych sprawach dnia codziennego, o radościach i smutkach, a także poprzez 

uczestnictwo  w  działaniach  projektowych  zmienią  postawę  życiową,  zdobędą  nowe 

umiejętności, podniosą kwalifikacje i podejmą w efekcie końcowym zatrudnienie.
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Biuro projektu mieści się w pokoju 56a wyposażonym ze środków EFS. Dzięki realizacji 

działań  od  2008r.  w  budynku  Starostwa  Powiatowego  zamontowano  platformę 

przyschodową,  która jest utrzymywana i konserwowana ze środków projektu. 

Od  2008r.  w  zorganizowanych  przez  Centrum  działaniach  wzięło  udział  245  osób, 

natomiast w całym partnerstwie ponad 600 mieszkańców powiatu sławieńskiego.

VI.   Szkolenie  i  doskonalenie  zawodowe  kadr  pomocy  społecznej 

z terenu powiatu sławieńskiego oraz organizacja spotkań. 
1. W lutym  odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji zadań związanych 

z  rodzinną  pieczą  zastępczą  na  podstawie  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011r. 

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

zm.).

2. W maju Centrum zorganizowało  spotkanie pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy  społecznej  z  terenu  powiatu  sławieńskiego  oraz  członków  gminnych 

zespołów interdyscyplinarnych na temat:

- zasad budowania i funkcjonowania zespołów  interdyscyplinarnych ,

- procedury „Niebieskiej Karty”,

-  standardu  podstawowych  usług  świadczonych  przez  Specjalistyczny  Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.  

3. Od  marca  do  grudnia  zorganizowano  8  spotkań  z  kierownikami  i   pracownikami 

ośrodków pomocy społecznej dotyczące realizowanego projektu „Szansa na rozwój” 

przy okazji których poruszane były tematy wynikające z bieżącej współpracy.  

4. W  październiku  zorganizowano konferencję promującą realizowany ze środków Unii 

Europejskiej  projekt partnerski ,, Szansa na Rozwój”, podczas której zaprezentowano 

działalność projektową PCPR oraz wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu 

powiatu. 

5. W  grudniu   zorganizowano  świąteczne  spotkanie   z  rodzinami   zawodowymi 

z którymi są zawarte umowy zlecenia. 

6. Zorganizowano  12  spotkań  z  przedstawicielami  stowarzyszeń  oraz  mieszkańcami 

powiatu na których doradca do spraw osób niepełnosprawnych udzielał informacji o 

możliwościach  skorzystania z dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.
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VII. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz systemu 

pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

• Dalsze  udostępnianie  samochodu  służbowego  Starostwa  Powiatowego  w  Sławnie 

niezbędnego do przeprowadzania wywiadów środowiskowych u rodzin zastępczych 

i osób usamodzielnianych. 

• Utworzenie ośrodka wsparcia,  ośrodka interwencji kryzysowej, utworzenie wsparcia 

specjalistycznego dla osób potrzebujących pomocy oraz zapewnienie schronienia dla 

ofiar przemocy.

• 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).

• Zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin 

zastępczych oraz osób usamodzielnianych. 

• Zatrudnienie pracownika socjalnego,  w celu podjęcia współpracy  z rodziną dotkniętą 

przemocą,  ustalania  odpłatności za pobyt  dzieci  w pieczy zastępczej,  dokonywania 

rozliczeń z gminami w zakresie pobytu dzieci w pieczy zastępczej itd.  

• Utworzenie stanowiska zastępcy  Dyrektora Centrum.

• Dalsza  realizacja  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  terenie 

powiatu sławieńskiego- rozwój infrastruktury działającej na rzecz osób wykluczonych 

społecznie.    

• Pozyskiwanie  środków  zewnętrznych  niezbędnych  do  realizacji  bieżących  zadań 

z zakresu pomocy społecznej.
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Instytucjonalna piecza zastępcza

1. Dom Dziecka w Darłowie: 

• Zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie Domu Dziecka w Darłowie, 

łączącego  zadania  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  typu  socjalizacyjnego, 

interwencyjnego  i  specjalistyczno-terapeutycznego  dla  28  wychowanków 

- 1.462.298,88zł.

2.Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie: 

• Zapewnienie  całodobowej  opieki  dzieci  pozbawionych  częściowo  lub  całkowicie 

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

budżetu placówki.

• Remont  podłogi  w  łaźniach  w  grupie  socjalizacyjnej  WPOW  w  Sławnie-  koszt 

10.000,00 – 15.000,00 zł.

• Modernizacja instalacji  grzewczej,  remont łaźni w Mieszkaniu Chronionym - koszt 

25.000,00 – 35.000,00zł.

• Samochód  lub  BUS-  (środek  transportu  niezbędny  do  organizacji  wyjazdów 

grupowych) - koszt zakupu do ustalenia,

• Zorganizowanie  imprezy  rekreacyjno  –  sportowej  wychowanków  Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych - koszt 1.500,00zł,

• Modernizacja drogi wokół placówki- koszt 15.000,00zł.

Rodzinna piecza zastępcza 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

• Zabezpieczenie środków finansowych na świadczenia i dodatki dla rodzin zastępczych 

przysługujące zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) świadczenie na pokrycie  kosztów utrzymania dzieci  w rodzinach zastępczych wraz 

z dodatkami –   świadczenie obligatoryjne,

b) pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego  –  świadczenie  fakultatywne  (wyjątkiem  jest  rodzina  zastępcza 

zawodowa, w której przebywa powyżej 3 dzieci oraz gdy rodzina posiada pozytywną 

opinię  Organizatora, w takim przypadku jest to świadczenie jest obligatoryjne),
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c) zatrudnienie  osoby  przy  sprawowaniu  opieki  nad  dziećmi  i  przy  pracach 

gospodarskich  –(wyjątkiem  jest  rodzina  zastępcza  zawodowa,  w  której  przebywa 

powyżej 3 dzieci oraz gdy rodzina posiada pozytywną opinię Organizatora, w takim 

przypadku jest to świadczenie jest obligatoryjne),

d) pokrycie  kosztów  związanych  z  przeprowadzeniem  niezbędnego  remontu  lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - świadczenie fakultatywne,   

e) dofinansowanie  raz  w  roku  do  wypoczynku  poza  miejscem  zamieszkania  dziecka 

w wieku od 6 do 18 roku życia – świadczenie fakultatywne, 

f) pokrycie jednorazowych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 

oraz  wydatków  związanych  z  wystąpieniem  zdarzeń  losowych  –  świadczenie 

fakultatywne.

• Zabezpieczenie  środków  finansowych  na  pomoce  przysługujące  osobom 

usamodzielnianym,  tj.  pomoc  na  kontynuowanie  nauki,  usamodzielnienie  oraz 

zagospodarowanie. 

 2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

• Zabezpieczenie  środków  finansowych  na  funkcjonowanie  Organizatora  Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej przy Domu Dziecka w Darłowie wynikających z realizacji zadań 

ustawowych  204.886,00zł  w  tym  –   zabezpieczenie  środków  finansowych  na 

zwiększenie zatrudnienia   o stanowiska: koordynatora, psychologa, terapeuty.

• Zabezpieczenie środków finansowych na szkolenie rodzin zastępczych zawodowych, 

niezawodowych i spokrewnionych.

• Zabezpieczenie środków finansowych na kolonie, obozy i turnusy rehabilitacyjne dla 

dzieci z rodzin zastępczych.

• Zabezpieczenie  środków  finansowych  na  zwiększenie  zatrudnienia  o  stanowiska 

koordynatora, psychologa, terapeuty. 

Wykaz  potrzeb  w  zakresie  systemu  pieczy  zastępczej  został  sporządzony  na  podstawie 

informacji  uzyskanych  od  Organizatora  Rodzinnej  Pieczy  Zastępczej  oraz  Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych.  
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VIII.  Sprawozdanie  finansowe  z  działalności  Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie  w Sławnie  za  2012r.

Dział  852      Pomoc  Społeczna                                                                            2.174.412,27

Rozdział   85201    -   Placówki   opiekuńczo  –  wychowawcze  

49.292,52

§   3110   -  Świadczenia społeczne                                                                              47.810,22

w tym  :

-  kontynuowanie nauki dla  wychowanków w  kwocie zł                                           40.892,82

-  usamodzielnienie pomoc pieniężna w kwocie zł                                                        4.941,00 

-  usamodzielnienie pomoc rzeczowa w kwocie zł                                                         1.976,40 

§    3119   -    kontynuowanie  nauki  –  wkład  własny 

1.482,30                                                          

                (współfinansowanie z Unii Europejskiej) 

                                                                                                                                  

Rozdział   85204   -  Rodziny Zastępcze                                                                  1.637.626,12

w  tym:

§   3110   -  Świadczenia  społeczne                                                                        1.520.432,02 

z  tego:

-   pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 

     w kwocie zł                                                                                                         1.273.938,19 

-   pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

     o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b  w kwocie zł                                     86.618,10 

-  kontynuowanie  nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych

    w  kwocie zł                                                                                                            123.810,33

-  kontynuowanie  nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych

    art. 240 ust. 3    w  kwocie zł                                                                                      1.976,40 

- usamodzielnienie -pomoc pieniężna w kwocie zł                                                      14.823,00 
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- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie w kwocie zł                                                 12.866,00 

-  jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej

   w kwocie zł                                                                                                                  6.400,00

§   3119   -  Świadczenia  społeczne                                                                             11.876,10 

    - kontynuowanie nauki dla wychowanków wkład własny

      (współfinansowanie z Unii Europejskiej) 

§  4110   składki  na ubezpieczenia społeczne                                                           15.162,00 

     składki wyliczone z umów cywilno-prawnych dotyczące rodzin zawodowych

§  4120   fundusz  pracy                                                                                                2.156,00 

     składki wyliczone z umów cywilno-prawnych dotyczących rodzin zawodowych

      

§  4170   wynagrodzenia  bezosobowe                                                                       88.000,00 

-  wynagrodzenia  od  stycznia  2012r.  do  31  sierpnia  2012r.  dla   3  zawodowych  rodzin 

zastępczych. Od 1 września 2012r.  wynagrodzenia dla 5  zawodowych rodzin zastępczych- 

umowy  cywilno – prawne.  

Rozdział   85205  - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie          8.785,56

§   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                                                                      842,61

     zakup materiałów biurowych dla potrzeb realizacji Programu

§   4300   zakup usług pozostałych                                                                                    242,95

     Opłaty pocztowe-zakup znaczków

Rozdział   85218   -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                    478.708,07

z tego:

§ 4010    wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    315.359,14 

Wynagrodzenia osobowe  dla  pracowników Centrum 

§    4019    wynagrodzenia osobowe pracowników -  wkład własny                         29.051,68 

– pracownik socjalny (współfinansowanie z Unii Europejskiej)                                             

§   4040    dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                           25.945,99

Wypłacono  dodatkowe wynagrodzenie  roczne „13”   ustalone 

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

roku kalendarzowego (za rok 2011), za które to dodatkowe wynagrodzenie  przysługuje.
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§   4110    składka na ubezpieczenia społeczne                                                         56.782,57

Składka wyliczona została od wypłaconych wynagrodzeń pracowników  

§   4119    składka na ubezpieczenia społeczne                                                           4.922,81

Składka wyliczona została od wypłaconych wynagrodzeń                   

wkład własny – pracownik socjalny  (współfinansowanie z Unii Europejskiej) 

§   4120   składka na fundusz pracy                                                                             4.666,67

Składka  na fundusz pracy od wynagrodzeń  pracowników  

§   4129   składka na fundusz pracy                                                                                706,91

Składka  na fundusz pracy od wynagrodzeń  pracownika  

wkład własny – pracownik socjalny  (współfinansowanie z Unii Europejskiej) 

§   4210   zakup materiałów  i wyposażenia                                                              10.875,33 

z tego:        

-  zakup notebooka z programem MS Office 2007                                                         2.688,00

-  zakup wyposażenia                                                                                                      1.707,30

-  prenumerata czasopism                                                                                                1.141,37

-  program antywirusowy                                                                                                   479,70

-  materiały biurowe, druki                                                                                              4.858,96

§   4270   naprawy i konserwacja                                                                                    865,92

    naprawa kserokopiarki

§   4280   zakup  usług  zdrowotnych                                                                              110,00

    badania  profilaktyczne  pracowników  Centrum                                       

 §  4300   zakup pozostałych usług                                                                            15.339,60 

z tego: 

-   zakup znaczków                                                                                                        13.248,55

-   opłaty pocztowe                                                                                                             445,21

-  abonament radiowy                                                                                                         118,80 

-   serwis  oprogramowania  ZETO                                                                                    885,60

-   strona internetowa  (Domena)                                                                                       121,77 

-   usługa udźwiękowienia strony WWW dla niepełnosprawnych                                    307,00

 -  odnowienie certyfikatu                                                                                                  188,19 

  -  pozostałe usługi                                                                                                              24,48

§   4410  podróże służbowe krajowe                                                                       2.567,28 

Wyjazdy i delegacje służbowe pracowników Centrum   

§   4440    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                            10.301,17
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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                                                                               853,00

Naliczony podatek od nieruchomości za 2012 rok  (120,86 m2 x 7,06 zł )

§   4700   Szkolenia  pracowników                                                                                  360,00

-  Szkolenia pracowników                                                                                                     

                          

                                         

                                                      

Dział  853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  425.777,29  

  

Rozdział   85395  Pozostała  działalność                                                                  

z tego:

§   3117   -  Świadczenia  społeczne                                                                               2.855,10 

    -  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

§   3119   -  Świadczenia  społeczne                                                                                  144,90 

    -  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

§   4017   wynagrodzenia  osobowe pracowników                                                  153.965,00

Wynagrodzenia  dla  4  pracowników  Centrum obsługujących 

Projekt  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013”

§   4019   wynagrodzenia  osobowe pracowników

Wydatkowano  kwotę  zł                                                                                                 7.798,96 

Wynagrodzenia  dla  4  pracowników  Centrum obsługujących 

Projekt  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki  2007-2013”

§   4047    dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                           10.712,51

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

sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku

kalendarzowego (za rok 2011), za które to dodatkowe wynagrodzenie przysługuje.

§   4049    dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                                542,50

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

sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku

kalendarzowego (za rok 2011), za które to dodatkowe wynagrodzenie przysługuje.

§   4117    składka na ubezpieczenia społeczne                                                         27.828,80
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Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń 

§   4119    składka na ubezpieczenia społeczne                                                           1.409,57

Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń 

§   4127    składka  na Fundusz Pracy                                                                         2.949,20

Składka wyliczona od wypłaconych wynagrodzeń  

§   4129    składka  na Fundusz Pracy                                                                            149,41

Składka wyliczona od  wypłaconych wynagrodzeń  

§   4177   wynagrodzenia bezosobowe                                                                         1.713,18

Umowa zlecenie dla informatyka 

§   4179   wynagrodzenia bezosobowe                                                                              86,82 

Umowa zlecenie dla informatyka 

                                 

§   4217    zakup materiałów i wyposażenia                                                                7.867,13 

z tego: 

 -  zakupiono   materiały biurowe                                                                                   4.050,86

-  zakup  wyposażenia ( niszczarka, drukarka, nagrywarka)                                              710,99 

-  pozostałe materiały (art. spożywcze na poczęstunek i inne)                                       3.105,28 

§   4219    zakup materiałów i wyposażenia                                                                   401,61 

z tego:

 -  zakupiono   materiały biurowe                                                                                      205,25

-  zakup  wyposażenia ( niszczarka, drukarka, nagrywarka)                                               36,01

-  pozostałe materiały (art. spożywcze na poczęstunek i inne)                                          160,35 

§   4307   zakup pozostałych usług                                                                           189.371,07 

-   szkolenia, kursy beneficjentów                                                                               137.027,25

-   zwrot kosztów dojazdu beneficjentów na szkolenia                                                   3.697,50 

-   turnus rehabilitacyjny dla beneficjentów projektu                                                     8.716,50

-   usługi prawnicze                                                                                                       15.987,20

-   artykuły promocyjne                                                                                                   7.250,96 

-   ogłoszenia prasowe, artykuły                                                                                         783,70 

-   opłaty pocztowe, znaczki                                                                                            1.427,26

-   kalendarze                                                                                                                      858,66

-   dozór platformy przychodowej                                                                                      149,91 

-   pieczątki,                                                                                                                          47,60

-   usługi Foto                                                                                                                     109,45

-   pozostałe usługi                                                                                                        12.085,43
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   (wycieczka, dojazd, usł. gastronomiczne, ubezpieczenie i inne)  

-   konserwacja platformy przychodowej                                                                           468,29 

-  usługa udźwiękowienia  serwisu WWW                                                                        761,36 

                     

§   4309   zakup pozostałych usług                                                                             9.594,57 

-   szkolenia, kursy beneficjentów                                                                                   6.940,63

-   zwrot kosztów dojazdu beneficjentów na szkolenia                                                      187,36

-   turnus rehabilitacyjny dla beneficjentów projektu                                                        441,50

-   usługi prawnicze                                                                                                            809,80

-   artykuły promocyjne                                                                                                      367,57 

-   ogłoszenia prasowe, artykuły                                                                                           41,31 

-   opłaty pocztowe, znaczki                                                                                                 72,35

-   kalendarze                                                                                                                        43,58

-   dozór platformy przychodowej                                                                                          7,59 

-   pieczątki,                                                                                                                            2,41

-   usługi Foto                                                                                                                         5,55

-   pozostałe usługi                                                                                                             612,57

   (wycieczka, dojazd, usł. gastronomiczne, ubezpieczenie i inne)  

-   konserwacja platformy przychodowej                                                                             23,71 

-  usługa udźwiękowienia  serwisu WWW                                                                          38,64

       

§   4377   opłaty telefoniczne-stacjonarne                                                                      864,60

Opłaty za rozmowy telefoniczne 

§   4379   opłaty telefoniczne                                                                                              43,80 

Opłaty za rozmowy telefoniczne 

§   4417   podróże służbowe krajowe                                                                           2.953,23

Podróże służbowe pracowników zatrudnionych w projekcie POKL

§   4419   podróże służbowe krajowe                                                                              149,61

Podróże służbowe pracowników zatrudnionych w projekcie POKL

§   4447    Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                              4.164,81

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                                 210,91

Naliczona kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego
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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:     2.600.189,56 

Opracowanie:  Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie Małgorzata  

Maciuk – Radawiec na podstawie materiałów przekazanych przez pracowników jednostki. 
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