
UCHWALA NR XLII/IV/227/14
RADY POWIATU W SLAWNIE

z dnia 30 maja2014r.

w sprawie przyj^cia sprawozdania z dziaialnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie za rok
2013

Na podstawie art. 4 ust.l pkt 3 i 3a, art. 12 pkt.l 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorza^dzie powiatowym
(t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), Rada Powiatu w Slawnie uchwala co nastejmje:

§ 1. Przyjmuje si$ sprawozdanie z dziaialnosci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie za rok
2013 stanowia^ce zala_cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie. Zarza^dowi Powiatu w Slawnie.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje_cia.

1

PRZEWODNlffiMtYRADY

Wojciedt Stt-'fhnowski

I
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Zal^cznik do Uchwaly Nr XLII/IV/227/14

Rady Powiatu w Slawnie

zdnia30maja2014r.

Sprawozdanie z dzialalnosci

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Slawnie za rok 2013

,,Czlowiek jest wielki nie przez to, coposiada,

lecz przez to. kimjest, nie przez to. co ma,

lecz przez to. czym dzieli siqz innymi".

Jan Pawel II

Slawno, luty 2014
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Wst^p

Pomoc spoleczna jest instytucja_ polityki spolecznej pahstwa, majq.ca^ na celu

umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciqzenie trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie

sâ  one w stanie pokonac, wykorzystujaj: wlasne mozliwosci, uprawnienia i zasoby. Wspiera

osoby i rodziny w wysilkach zmierzajqcych do zaspokojenia niezb^dnych potrzeb oraz

umozliwia im zycie w warunkach odpowiadaja^cym godnosci cztowieka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie jest jednostka^ organizacyjna,

samorza,du powiatowego wykonuja^ mi^dzy innymi zadania z zakresu pomocy spolecznej,

pieczy zastej)czej, rehabilitacji spolecznej osob niepemosprawnych, przeciwdzialania

przemocy w rodzinie podlegaja^ca_ Zarza^dowi Powiatu w Slawnie.

Do zadah wiasnych powiatu realizowanych przez Centrum nalezy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiqzywania problemow spoiecznych,

ze szczegolnym uwzgl^dnieniem programow pomocy spotecznej, wspierania osob

niepemosprawnych i innych, ktorych celem jest integracja osob i rodzin z grup

szczegolnego ryzyka- po konsultacji z wlasciwymi terytorialnie gminami,

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

3) przyznawanie pomocy pienie^znej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki

osobom opuszczaja^cym domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodziezy

niepefnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z matoletnimi dziecmi i kobiet

w cia^zy oraz schroniska dla nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne osrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne osrodki wychowawcze, mlodziezowe osrodki socjoterapii

zapewniaja^ce calodobowa^ opiekq lub mlodziezowe osrodki wychowawcze

oraz osobom opuszczaja^cym piecz? zast^pczq,

4) pomoc w integracji ze srodowiskiem osob maja^cych trudnosci w przystosowaniu si? do

zycia, mlodziezy opuszczajq.cej domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodziezy

niepetnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet

w ciazy oraz schroniska dla nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne osrodki szkolno -

wychowawcze, specjalne osrodki wychowawcze, mlodziezowe osrodki socjoterapii

zapewniaja^ce calodobowa, opiek^ lub mlodziezowe osrodki wychowawcze, maja^cych

braki w przystosowaniu si$ oraz osobom opuszczaja^cym pieczy zastejcza^

5) pomoc cudzoziemcom, ktorzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodzcy

lub ochron^ uzupelniaja^ maja^cym trudnosci w integracji ze srodowiskiem,

6) prowadzenie spraw zwia^zanych z mieszkaniem chronionym dla osob z terenu wi^cej

nizjednej gminy,

3
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7) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

8) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej z terenu powiatu,

9) doradztwo metodyczne dla kierownikow i pracownikow jednostek organizacyjnych

pomocy spolecznej z terenu Powiatu,

I0)podejmowanie innych dzialan wynikaja^cych z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie

i realizacja programow oslonowych,

ll)sporza_dzanie sprawozdawczosci oraz przekazywanie jej wlasciwemu wojewodzie,

rowniez w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu

teleinformatycznego,

12)sporza^dzanie corocznej oceny zasobow pomocy spolecznej w oparciu o analizQ lokalnej

sytuacji spotecznej i demograficznej,

13)opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdzialania przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Do zadan powiatu z zakresu administracji rz^dowej realizowanych przez Centrum nalezy:

1) pomoc cudzoziemcom, ktorzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodzcy

lub ochrone, uzupetniaj^cq., w zakresie indywidualnego programu integracji,

oraz oplacanie za te osoby skladek na ubezpieczenie zdrowotne okreslonych

w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

2) realizacja zadari wynikaj^cych z rz^dowych programow pomocy spolecznej, maja^cych na

celu ochrone. poziomu zycia osob, rodzin i grup spolecznych oraz rozwoj

specjalistycznego wsparcia,

3) udzielanie cudzoziemcom, o ktorych mowa w art. 5a ustawy o pomocy spolecznej,

pomocy w zakresie interwencji kryzysowej,

4) fmansowanie pobytu w pieczy zastej?czej osob o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy

o pieczy zastej>czej,

5) realizacja zadari wynikaj^cych z rza^dowych programow wspierania rodziny i systemu

pieczy zaste_pczej,

6) realizacja programu korekcyjno edukacyjnego dla osob stosuj^cych przemoc

w rodzinie.

Do innych spraw prowadzonych przez Centrum nalezy:

1) wspolpraca z organami administracji rza^dowej i samorza_dowej, organizatorem rodzmnej

pieczy zastej>czej, osrodkami pomocy spolecznej, Sa_dami, Poiicjq, Kosciolem Katolickim

oraz innymi kosciolami i zwia/kami wyznaniowymi, organizacjami spolecznymi,
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powiatowymi centrami pomocy rodzinie innymi instytucjami i stowarzyszeniami

dzialaja^cymi w zakresie pomocy spolecznej,

2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy

spolecznej i pieczy zast^pczej,

3) skladanie wfasciwym organom sprawozdania z dzialalnosci Centrum

wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy spolecznej i systemu pieczy zaste_pczej,

4) wspolpraca z sqdem w sprawach dotycza^cych opieki i wychowania dzieci, ktorych rodzice

zostali pozbawieni lub ograniczeni we wladzy rodzicielskiej nad nimi,

5) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatowa^ strategic dotyczqca_ rozwia^zywania

problemow spolecznych, powiatowych programow dzialah na rzecz osob

niepelnosprawnych w zakresie rehabilitacji spolecznej oraz przestrzegania praw osob

niepemosprawnych,

6) podejmowanie dzialah zmierzaja^cych do ograniczania skutkow niepelnosprawnosci,

7) opracowywanie i przedstawianie planow zadan i informacji z prowadzonej dzialalnosci

oraz ich udostejmianie na potrzeby wojewodztwa,

8) wykonywanie w imieniu Starosty nadzoru nad dzialalnosciq. jednostek specjalistycznego

poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz osrodkow wsparcia, domow pomocy spolecznej

i osrodkow interwencji kryzysowej,

9) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom calkowicie lub cz^sciowo pozbawionym

opieki rodzicow, poprzez kierowanie dzieci do placowek opiekunczo- wychowawczych,

10)przyznawanie i wyplacanie swiadczen pienie^znych oraz wynagrodzen dla rodzin

zastej>czych, rodzin pomocowych wynikaja^cych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zaste_pczej,

11) pokrywanie kosztow utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach

zastej)czych, rodzinnych domach dziecka, placowkach opiekunczo-wychowawczych,

regionalnych placowkach opiekunczo -- terapeutycznych, interwencyjnych osrodkach

preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na terenie powiatu lub na terenie innego

powiatu,

12)przyznawanie pomocy fmansowej osobom usamodzielnianym opuszczaja^cym rodziny

zastejcze, rodzinne domy dziecka, placowki opiekunczo wychowawcze

lub regionalne placowki opiekunczo - wychowawcze,

13)udzielanie swiadczen pieni^znych dotycza^cych dzieci z terenu powiatu, umieszczonych

w rodzinach zastejjczych, rodzinnych domach dziecka, placowkach

opiekunczo-wychowawczych, regionalnych placowkach opiekuhczo-terapeutycznych,
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interwencyjnych osrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie

lub na terenie innego powiatu,

14)udzielanie pomocy osobom usamodzielnianym opuszczaj^cym rodziny zastej>cze,

rodzinne domy dziecka, placowki opiekunczo -wychowawcze lub regionalne placowki

opiekunczo - wychowawcze,

15)koordynowanie realizacji strategii rozwia^zywania problemow spolecznych,

16) ustalanie odplatnosci za pobyt dzieci w pieczy zast^pczej,

I7)wsp61praca z organizacjami pozarza^dowymi i fundacjami dzialaja^cymi na rzecz osob

niepelnosprawnych w zakresie rehabilitacji spolecznej tych osob,

18) dofinansowywanie:

a) uczestnictwa osob niepelnosprawnych i ich opiekunow w turnusach

rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osob niepelnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprze_t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze

przyznawane osobom niepelnosprawnym na podstawie odr^bnych przepisow,

d) sprz^tu rehabilitacyjnego osobom fizycznym prowadza^cym dziatalnosc gospodarcza^

osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadaja^cym osobowosci

prawnej, jezeli prowadza, dzialalnosc zwia^zana^ z rehabilitacjq. osob niepelnosprawnych

przez okres co najmniej dwoch lat przed dniem ztozenia wniosku,

e) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê  i technicznych,

w zwia^zku z indywidualnymi potrzebami osob niepelnosprawnych, rehabilitacji dzieci

i mlodziezy,

f) uslug tlumacza je^zyka migowego lub tlumacza przewodnika,

21)prowadzenie spraw zwia^zanych z dofmansowaniem kosztow tworzenia i dzialalnosci

Warsztatow Terapii Zaje_ciowej,

22) kontrola Warsztatow Terapii Zaj^ciowej,

23)realizacja pilotazowego programu ,,Aktywny samorza^d" fmansowanego ze srodkow

Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych.
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I. Rodzinna piecza zast^pcza.
Dziecku pozbawionemu calkowicie lub cze_sciowo opieki rodzicielskiej zapewnia sie_

opiek? i wychowanie w rodzinie zaste_pczej.

Rodzina zaste_pcza jest forma_ opieki nad dzieckiem oparta^ na modelu wychowania

rodzinnego. Stanowi rodzaj pieczy zaste_pczej nad dzieckiem pozbawionym trwale lub

tymczasowo opieki rodzicow biologicznych.

Na przestrzeni 2013 roku na terenie powiatu slawienskiego funkcjonowalo 106 rodzin

zastej>czych, w ktorych przebywalo 169 dzieci, w tym:

- 69 spokrewnionych rodzin zastej>czych, w ktorych przebywalo 90 dzieci,

- 32 niezawodowe rodziny zaste_pcze, w ktorych przebywato 45 dzieci,

- 5 zawodowych rodzin zaste_pczych, w ktorej przebywalo 34 dzieci.

Od dnia 1 stycznia 2012r. zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastej>czej

realizuje Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darlowie powolany na podstawie

Zarza_dzenia Nr 112/11 Starosty Stawiehskiego z dnia 12 grudnia 2011r. jako organizator

rodzinnej pieczy zaste_pczej na terenie powiatu slawienskiego. Organizator Rodzinnej Pieczy

Zastej)czej jest odpowiedzialny za funkcjonowanie rodzin zastej)czych na terenie powiatu

slawiehskiego oraz umieszczanie dzieci w tej formie opieki. Jednostki wspolpracuja^ ze soba_

w zakresie tematyki dotycza^cej rodzinnej pieczy zastej)czej.

W dniu 15 czerwca 2013r. pod patronatem Starosty Stawiehskiego zorganizowany

zostal piknik dla ,,niespokrewnionych" z dzieckiem rodzin zastej^czych, ktory odbyt si?

w miejscu zamieszkania jednej z zawodowych rodzin zaste_pczych. Na organizacj? pikniku

Zarza_d Powiatu przeznaczyt kwotQ 300,00 zl. Dodatkowe wsparcie udzieliia Powszechna

Spoldzielnia Spozywcza ,,Spolem" w Slawnie oraz Gminna Spoldzielnia ,,Samopomoc

Chlopska" w SJawnie. Duzym zaangazowaniem w organizacje_ spotkania wykazary si^

rodziny zastejcze.
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1.1. Finansowanie rodzinnej pieczy zast^pczej.

W roku 2013 Centrum przyznalo rodzinom zaste_pczym funkcjonuj^cym na terenie

powiatu slawienskiego:

• swiadczenia na pokrycie kosztow utrzymania dzieci w l^cznej wysokosci

1.303.186,88 zl,

• jednorazowe swiadczenia na pokrycie niezbe_dnych kosztow zwiajzanych

z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz jednorazowe swiadczenia na pokrycie

wydatkow zwiajzanych w wystaj)ieniem zdarzen losowych w la^cznej wysokosci

10.450,00 zl,

• srodki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

tub domu jednorodzinnego w tycznej wysokosci 22.405,33 zl.

Nalezy nadmienic, iz na terenie powiatu funkcjonowalo 5 rodzin zastej>czych

zawodowych. Na podstawie zawartych umow zlecenia kazda rodzina otrzymuje miesie.czne

wynagrodzenie w wysokosci 2.000,00 zi brutto.

W roku 2013 zatrudniono rowniez osobq do pomocy przy sprawowaniu opieki nad

dziecmi i przy pracach gospodarskich w jednej niezawodowej rodzinie zaste_pczej

funkcjonuja^cej na terenie powiatu slawienskiego.

Dochody powiatu z tytuhi zawartych porozumieh dotycza_cych pobytu dzieci z innych

powiatow w rodzinach zastejjczych funkcjonuja,cych na terenie naszego powiatu wyniosly w roku

2013-115.098,36 zl.

1.2. Wytaczanie powodztwa o zas^dzenie swiadczen alimentacyjnych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny

i systemic pieczy zastejsczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z pozn. zm.) Dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie, dziataja^c na rzecz matoletnich dzieci umieszczonych

w pieczy zastejjczej wytoczyl powodztwo o zasa^dzenie swiadczen alimentacyjnych 66

pozwow o alimenty na rzecz maloletnich przebywaja_cych w rodzinach zastej^czych

funkcjonuja_cych na terenie powiatu slawienskiego.
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1.3. Odplatnosc rodzicow biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach
zast^pczych.

Zgodnie z ustaw^ o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastej>czej (Dz. U. z 2013r.,

poz. 135 z pozn. zm.) za pobyt dziecka w pieczy zaste_pczej rodzice ponosza^ miesie^czna^

opiate w wysokosci przyznanych swiadczeri oraz dodatkow, o ktorych mowa w art. 80 ust. 1

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

zaste_pczej zawodowej, rodzinie zaste_pczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rada Powiatu Slawienskiego okreslila w Uchwale Mr XXV/IV/122/12 z dnia 26 czerwca

2012r, warunki umorzenia w calosci lub cze_sci, la_cznie z odsetkami, odroczenia terminu

platnosci, rozlozenia na raty lub odstaj>ienia od ustalenia oplaty za pobyt dziecka w pieczy

zastQpczej,

W 2013r. wydano 171 decyzji reguluja^cych kwestie_ odplatnosci za pobyt dzieci

w rodzinach zaste_pczych. W wiejtszosci byly to decyzje odstej)uja^ce od ustalenia oplaty dla

rodzicow biologicznych.

1.4. Usamodzielnienia wychowankow opuszczaj^cych placowki i rodziny
zaste.pcze.

Osoba, ktora osia^gn^la pelnoletnosc w rodzinie zastej>czej, oraz osoba pelnoletnia

opuszczaja^ca calodobowa^ placowk^ opiekuhczo - wychowawcz% dom pomocy spotecznej

dla dzieci i mlodziezy niepemosprawnych intelektualnie, dom dla matek z maloletnimi

dziecmi i kobiet w ci^zy oraz schronisko dla nieletnich, zaklad poprawczy, specjalny osrodek

szkolno - wychowawczy i mlodziezowy osrodek wychowawczy zostaje obje_ta pomocy

maja^ca^ na celu jej zyciowe usamodzielnienie i integracje: ze srodowiskiem przez prac^

socjalna^ a takze pomocy:

• pienie^zn^ na usamodzielnienie,

• pienie_zn^ na kontynuowanie nauki,

• w uzyskaniu odpowiednich warunkow mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu

chronionym,

• w uzyskaniu zatrudnienia,

• na zagospodarowanie - w formic rzeczowej.

W roku 2013 udzielono nastej)uja^cych pomocy pelnoletnim wychowankom

opuszczaja^cym placowki opiekunczo - wychowawcze, mlodziezowe osrodki wychowawcze,

zaktady poprawcze oraz dom dla matek z marymi dziecmi i kobiet w ciazy:
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a) na usamodzielnienie - 5 wychowankom w Ja_cznej wysokosci 28.011,00 zl,

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 10 wychowankom w la_cznej kwocie

14.897,80 z\) na kontynuowanie nauki - 17 wychowankom w tycznej kwocie 66.598,13 zl.

L^cznie wydatkowano kwot§ 109.506,93 zl.

W 2013r. udzielono nastej>uja_ca^ pomoc fmansowa_ pelnoletnim wychowankom

rodzinnej pieczy zastej)czej:

a) na usamodzielnienie - 10 wychowankom w la_cznej wysokosci 47.793,00 zl,

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 6 wychowankom w la_cznej kwocie

8.793,30 zl.

c) na kontynuowanie nauki - 28 wychowankom w la_cznej kwocie 139.679,29zl.

L^cznie wydatkowano kwot£ 196.265,59 zl.

1.5. Ponoszenie przez gmin£ wydatkow na opiek^ i wychowanie dziecka
Przebywaj^cego w rodzinnej pieczy zast^pczej.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 201Ir. o wspieraniu rodziny

i systemic pieczy zaste^pczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastqpczej gmina

wlasciwa ze wzgle_du na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz

pierwszy w pieczy zastej>czej ponosi wydatki na opieke, i wychowanie dziecka

umieszczonego w rodzinie zastejjczej.

W roku 2013 Miasto Slawno, Gmina Slawno, Miasto Darlowo, Gmina Darlowo, Gmina

Postomino i Gmina Malechowo ponosily 10% i 30% wydatkow na opiek$ i wychowanie

dzieci umieszczonych w rodzinach zaste_pczych. Procentowy udzial gminy w powyzszych

wydatkach uzalezniony by! od okresu pobytu dziecka w rodzinie zaste_pczej.

La_czne dochody powiatu z realizacji powyzszego zadania wyniosJy la^cznie 72.423,50 zl.

II. Placowki opiekunczo - wychowawcze

Zgodnie z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy

zastejczej (Dz. U. z 2013r, poz. 135 z pozn. zm.) opieka instyrucjonalna nad dzieckiem na

terenie powiatu slawiehskiego zapewniona jest przez 3 placowki opiekuriczo -wychowawcze:

- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Dartowie - 28 miejsc,

- Wielofunkcyjna_ Placowke. Opiekuriczo - Wychowawcza_ w Slawnie - 28 miejsc,
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Opiekuhczo-Wychowawcz^ ,JDorian" w Darfowie - 28 miejsc

(prowadzona^ w ramach otwartego konkursu ofert na realizacj? zadania publicznego

z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastQpczej dotycz^cego prowadzenia

placowki opiekunczo - wychowawczej zapewniaj^cej calodobowq. specjalistyczn^

opieke. nad dziecmi i mtodziezaj.

Placowki zapewniaja^ dziecku catodobowa^ opiek^ i wychowanie oraz zaspakajajajego

niezbejine potrzeby bytowe, rozwojowe w tym emocjonalne, spoleczne religijne, a takze

zapewniaja^ korzystanie ze swiadczeh zdrowotnych i ksztaicenia. Caiodobowy pobyt dziecka

w placowce ma charakter przejsciowy do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub

umieszczenia w rodzinnej formie opieki zaste_pczej.

2.1. Umieszczanie maloletnich w placowkach opiekunczo-wychowawczych.

2.1.1. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darfowie

Ww. placowka posiada 28 miejsc.

W 2013r. na podstawie postanowieri sajdowych skierowano do Domu Dziecka 9 dzieci

z terenu powiatu slawienskiego. Na dzieh 31 grudnia 2013r. liczba dzieci w placowce wynosila

31 wychowankow.

2.1.2. Wielofunkcyjna Placowka Opiekunczo-Wychowawcza wSlawnie

Ww. placowka posiada 28 miejsc, w tym 20 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc

interwencyjnych.

W 2013r. na podstawie postanowieh sajdowych wydano 11 skierowah dla dzieci

pochodza_cych z terenu powiatu sfawienskiego. Na dzien 31 grudnia 2013r. liczba wychowankow

w placowce wyniosla 29 dzieci.

Przy wydaniu skierowania dziecka do wlasciwej placowki kierowano si^ miejscem

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placowce, co ma wplyw na utrzymywanie

kontaktow z rodzinq. biologiczna. dziecka.

W 2013r. w Wielofunkcyjnej Placowce Opiekuriczo-Wychowawczej w Slawnie oraz

Domu Dziecka w Dartowie przebywalo 9 wychowankow pochodzajcych z terenu innych powiatow.

Dochody powiatu z tytuhi pobytu dzieci w ww. placowkach wyniosly w 2013r. - 479.664,85 zL

2.1.3. Wielofunkcyjna Placowka Opiekunczo - Wychowawcza ^Dorian " w Darlowie

Ww. placowka posiada 28 miejsc.

W 2013r. na podstawie postanowieh sajdowych wydano 33 skierowah dla dzieci

pochodza_cych z powiatu koszalihskiego, biatogardzkiego, waleckiego, kotobrzeskiego, puckiego,
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mysliborskiego, choszczehskiego, Miasta Koszalin, Szczecin oraz Gdansk. Na dzien 31 grudnia

2013r. liczba wychowankow w placowce wyniosla 23 dzieci.

2.2. Odpiatnosc rodzicow biologicznych za pobyt dzieci w placowkach
opiekunczo - wychowawczych.

Zgodnie z ustawa, z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemic pieczy

zaste_pczej, za pobyt dziecka w pieczy zaste_pczej rodzice ponosza^ miesie^czna. opiate

w wysokosci srednich miesi^cznych wydatkow przeznaczonych na utrzymanie dziecka

w placowce opiekuhczo-wychowawczej.

Opiate., ta_ ustala si$ w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie uchwaty Rady

Powiatu w Slawnie Mr XXV/IV/122/12 z dnia 26 czenvca 2012r. w sprawie okreslenia

warunkow umorzenia w calosci lub czqsci, la^cznie z odsetkami, odroczenia terminu platnosci,

rozlozenia na raty lub odstajiienia od ustalenia oplaty za pobyt dziecka w pieczy zastejjczej.

W 2013r. wydano 50 decyzj i reguluja_cych kwestiq odplatnosci rodzicow

biologicznych dzieci przebywaja^cych w pieczy instytucjonalnej - w tym 47 decyzji

zwalniaja_cych z odptatnosci, 1 decyzje^ naliczaja^ca^ odplamosc, 1 decyzje^ umarzaja^ odplatnosc

oraz 1 decyzjq z odroczeniem terminu platnosci.

2.3. Zawieranie porozumien.

Dzialaja^c na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemic

pieczy zaste_pczej w 2013 roku powiat slawieiiski zawarl porozumienia z powiatem:

Bialogardzkim, Mysliborskim, Puckim, Kotobrzeskim, Waleckim, Koszafinskim, Choszczenskim,

Miastem Gdansk, Miastem Koszalin, Miastem Szczecin dla dzieci przebywaja_cych

w Wielofunkcyjnej Placowce Opiekuriczo-Wychowawczej ,,DORIAN" w Darlowie.

2.4. Wspolfinansowanie gmin za pobyt dzieci w placowkach opiekunczo-
wychowawczych.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastqpczej przewiduje

wspolfmansowanie przez gmine^ pobytu dziecka w placowce opiekuhczo-wychowawczej.

W 20I3r. samorza^dy takie jak: miasto Stawno, gmina Slawno, gmina Darlowo, gmina

Postomino oraz miasto Darlowo ponosily koszty w wysokosci 10% i 30% srednich

miesiqcznych wydatkow przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonainej pieczy

zastepczej - na la_czna^ kwote. 142.895,55 zl.
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2.5. Wytaczanie powodztwa o /asqd/enie swiadczeri alimentacyjnych.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

i systemic pieczy zastejDczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z pozn. zm.) Dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie, dzialaj^c na rzecz maloletnich dzieci umieszczonych

w pieczy zastejjczej zobowia_zany jest wytoczyc powodztwo o zasa^dzenie swiadczeh

alimentacyjnych.

W 2013r. Dyrektor Centrum wystosowal do Sa^du Rejonowego Wydzial Rodzinny

i Nieletnich 20 pozwow o alimenty na rzecz maloletnich przebywaja^cych w Wielofunkcyjnej

Placowce Opiekuhczo-Wychowawczej w Slawnie, Domu Dziecka w Darlowie oraz

Wielofunkcyjnej Placowce Opiekunczo-Wychowawczej ,,Dorian" w Darfowie.

2. 6. Integracja cudzoziemcow, ktorzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej
status uchodzcy.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o pomocy spolecznej ,,Cudzoziemcowi, ktory

uzyskal w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone, uzupemiaja^cq. (...), udziela

siq pomocy majajcej na celu wspieranie procesujego integracji".

W dniu 13.11.2013r. ztozony zostal w Centrum wniosek o udzielenie pomocy

w ramach programu integracyjnego. Opracowano Indywidualny Program Integracji, ktory

zostat zaakceptowany 25.11.2013r. przez Wojewode. Zachodniopomorskiego.

W 2013r. udzielono pomocy cudzoziemcowi w formie swiadczenia pieniqznego na

utrzymanie i pokrycie wydatkow zwiazanych nauka^ j^zyka polskiego w ramach realizacji

Indywidualnego Programu Integracji w la_cznej wysokosci 2.016,00zl.

W zwiqzku z faktem, iz cudzoziemiec nie dopelnii w m-cu styczniu 2014r.

obowia^zkow wynikaja,cych z zalozen Indywidualnego Programu Integracji ( miejsce pobytu

nieznane), wszczeto postej>owanie administracyjne maja^ce na celu uchylenie przyznanego

swiadczenia pieni^znego.

III. Rehabilitacja spoleczna osob niepelnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie w 2013r. zgodnie z ustawy z dnia

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob

niepelnosprawnych ( Dz. U. z 201 Ir. Nr 127, poz. 721 z pozn. zm. ) oraz rozporza^dzeniem

Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie okreslenia rodzaju

zadan powiatu, ktore mogq. bye fmansowane ze srodkow Pahstwowego Funduszu
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Rehabilitacji Osob Niepehiosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 861 z pozn. zm. ) realizowalo

nastejnija^ce zadania:

a) dofmansowanie uczestnictwa osob niepehiosprawnych i ich opiekunow

w turnusach rehabilitacyjnych,

b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz^t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i srodki pomocnicze przyznawane osobom niepehiosprawnym na podstawie

odre_bnych przepisow,

c) dofmansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sie_

i technicznych, w zwia_zku z indywidualnymi potrzebami osob niepelnosprawnych,

d) dofinansowanie ushig thamacza jejzyka migowego lub thimacza - przewodnika -

osoby niepetnosprawnej, jezeli jest to uzasadnione potrzebami wynikaja^cymi

z niepelnosprawnosci,

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osob niepefnosprawnych,

f) dofinansowanie kosztow tworzenia i dzialania warsztatu terapii zaje_ciowej.

Uchwa^ Nr XXXII/IV/159/13 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 29 marca 2013r. na

realizacje, zadan z zakresu rehabilitacji spotecznej osob niepelnosprawnej przeznaczono

srodki Funduszu w wysokosci 934.235,OOzt.

Uchwala^ Nr XXXIX/IV/199/13 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 19 listopada 2013r.

zwi^kszono srodki PFRON na realizacj^ zadan z zakresu rehabilitacji spotecznej osob

niepehiosprawnych o kwotq 8.367,00zt, pochodz^ca^ z zadan z zakresu rehabilitacji

zawodowej osob niepehiosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urza^d Pracy

w Slawnie.

Wykorzystanie srodkow PFRON w poszczegolnych zadaniach przedstawia ponizsza tabela.
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Wykorzystanie srodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
7 zakresu rehabilitacji spolecznej osob niepelnosprawnych w 2013r.

( po zaokrqgleniu do pelnego zlotego )

L.p.

I.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa zadania

Dofinansowanie
uczestnictwa osob
niepelnosprawnych i ich
opiekunow w turnusach
rehab Hi tacyjnych:
-dorosli
-dzieci
Dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzet
rehabifitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i srmlki
pomocnicze przyznawane
osobom niepelnosprawnym
na podstawie odr^bnych
przepisow:
-dorosli
-dzieci
-osoby prawne i jednostki
organizacyjne
nieposiadajqce osobowosci
prawnej
Dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i
turystyki osob
niepelnosprawnych.

Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych,
w komunikowaniu si£
i technicznych w zwiqzku
z indywidualnymi
potrzebami osob
niepelnosprawnych:
-dorosli
-dzieci
Dofinansowanie uslug
tlumacza j^zyka migowego
lub thimacza-przewodnika
- osoby niepelnosprawnej,
jezeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikajqcymi
z niepelnosprawnosci
Zobowi^zania dotycz^ce
kosztow dzialania
warsztatow terapii
zaj^ciowej, zwi^kszenie
liczby uczestnikow,
dofinansowanie kosztow
adaptacji pomieszczen oraz
zakup dodatkowego
wyposazenia

RAZEM

•̂  — J^w: —

Liczba
osob, ktore
otrzymaly

dofinansowanie

98
28

183
37
0

619

31
5

0

35

1036

, • a

Kwota
otrzymanych

srodkow
finansowych

78.494
21.580

131.445
56.088

0

13.061

113.599
10.475

0

517.860

942.602

T

Kwota
wydatko-
wanych
srodkow

finansowych

78.494
21.580

131.441
56.064

0

13.060

113.439
10.475

0

517.860

942.413

Procentowe
wykorzysta-
nie srodkow
finansowych

100%
100%

99,99 %
99.96%

0

99,99 %

99,86 %
100%

0

100 %

99,98%

Niewy-
korzystane

srodki
finansowe

0
0

4
24
0

1

160
0

0

0

189
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W 2013r. osoby niepehiosprawne skorzystaty z dofmansowania ze srodkow PFRON

do naste.puja^cych zadah:

a) dofinansowanie uczestnictwa osob nieoelnosprawnvch i ich opiekunow w turnusach

rehabHitacvinych.

Turnus oznacza zorganizowana^ forme, aktywnej rehabilitacji pofyczonej z elementami

wypoczynku, ktorej celem jest ogolna poprawa psychofizycznej sprawnosci oraz rozwijanie

umieje_tnosci spolecznych uczestnikow, miedzy innymi przez nawi^zywanie i rozwijanie

kontaktow spolecznych, realizacj^ i rozwijanie zainteresowan a takze przez udzial w innych

zaj^ciach przewidzianych programem turnusu.

Na realizacJQ zadania dotycza^cego dofmansowania uczestnictwa osob

niepehiosprawnych i ich opiekunow w turnusach rehabilitacyjnych Centrum dysponowafo

kwota^ w wysokosci 78.494,00zf dla osob dorosrych oraz 21.580,00zl dla dzieci.

Z uwagi na niewystarczaj^ce srodki w stosunku do istniej^cych potrzeb w zakresie

dofinansowania uczestnictwa osob niepehiosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz

pobytu ich opiekunow Centrum przyje_to zasade^ przyznawania dofinansowania tej samej

dorostej osobie niepehiosprawnej raz na dwa lata zgodnie z § 6 ust. 3 rozporza^dzenia Ministra

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusow rehabilitacyjnych

(Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ) oraz na podstawie § 5 ust. 12 ww. zadania w pierwszej

kolejnosci przyznano dofinansowania osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem

niepemosprawnosci oraz orzeczeniem rownowaznym, osobom w wieku do 16 lat albo

w wieku do 24 lat ucza^cym si? i niepracuja^cym bez wzgl^du na stopien niepemosprawnosci.

W ramach wyzej omawianego zadania w ubieglym roku :

- wplyn^y 202 wnioski: wtym dzieci -17, osoby dorosle - 185

Liczba osob niepehiosprawnych, ktorym wypiacono dofinansowanie :

- dzieci i mlodziez niepehiosprawna wraz z opiekunami - 28 osob (14 wnioskow) na

kwot? 21.580,00 zJ,

doroste osoby niepelnosprawne wraz z opiekunami - 98 osob (73 wnioski) na kwot£

78.494,00 zJ.

Lqcznie pomocq obj^to 126 osob niepelnosprawnych wraz z opiekunami

i udzielono pomocy finansowej na kwot£ 100.074,00 zl.

Z pozostatych 112 wnioskow osob dorosrych:

- 20 osob zlozylo rezygnacje. z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- 37 wnioskow zostalo rozpatrzonych negatywnie zgodnie z przyjeja^ na podstawie § 6 ust. 3

rozporza^dzenia Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie

turnusow rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) zasad^ przyznawania dofinansowania
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tej samej dorostej osobie niepehiosprawnej raz na dwa lata (osoby korzystaly

z dofmansowania w roku 2012).

- 55 wnioskow osob z lekkim stopniem niepefnosprawnosci rozpatrzono negatywnie z uwagi

na brak srodkow na realizacj? zadania.

W przypadku dzieci 3 wnioski zostaty rozpatrzone negatywnie z uwagi na:

- zlozona_ rezygnacj^ z uczestnictwa w turnusie,

- utrate^ statusu osoby niepelnosprawnej.

W roku 2013 przeprowadzono kontrole^ osrodka wpisanego do rejestru osrodkow,

w ktorych moga, odbywac sie_ turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez Wojewode,

Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidlowosci.

b) dofmansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabiHtacvlny, przedmioty ortopedyczne i srodki
pomocnicze przvznawane osobom niepelnosprawnym na podstawie odrebnych przepisow.

Przedmiotem dofmansowania tego zadania moze bye:

- sprzet niezb^dny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, maja_cy za zadanie

osiajnie^cie przy aktywnym uczestnictwie tej osoby mozliwie najwyzszego poziomu jej

funkcjonowania, jakosci zycia i integracji spolecznej,

- przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze przyznawane osobom niepeinosprawnym na

podstawie odr^bnych przepisow, przez co rozumie siê  sprzet niezbqdny osobie

niepelnosprawnej w przypadku trwalej niepelnosprawnosci, w okresie choroby lub

usprawnienia leczniczego oraz srodki, ktore ulatwiaja^ w znacznym stopniu, bajiz umozliwiaja^

funkcjonowanie osoby niepehiosprawnej w srodowisku spoiecznym.

W ramach tego zadania w ubieglym roku:

- zlozono 252 wnioski: w tym dzieci - 37, osoby dorosle-215

Liczba osob niepehiosprawnych, ktorym wyplacono dofmansowanie:

dzieci i mlodziez niepeinosprawna - 37 osob na kwot£ 56.064,00 zl,

doroste osoby niepelnosprawne - 183 osoby na kwot^ 131.441,00 zl.

Lqcznie pomoni obj^to 220 osob niepelnosprawnych i udzielono pomocy finansowej

na kwot^ 187.505,00 zl.

W 2013r. rozpatrzono negatywnie 32 wnioski z uwagi na brak srodkow Funduszu na

realizacjq zadania.
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c) doflnansowanie likwidacji barter architektonicznvch, w komunikowaniu sie
itechnicznych, w zwfazku z indywidualnymiyotnebami osob niepeinosprawnych.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia wyst?puja_ce w budynku i jego

najblizszej okolicy, ktore ze wzglqdu na rozwia/ania techniczne, konstrukcyjne lub warunki

uzytkowania uniemozliwiaja_ lub utrudniaja. swobod? ruchu osobom niepehiosprawnym.

W ramach wyzej omawianego zadania w ubiegrym roku:

- zlozono 12 wnioskow osob dorostych

Liczba osob niepehiosprawnych, ktorym wyplacono doflnansowanie:

doroste osoby niepemosprawne - 5 osob na kwot£ 66.781,00zl.

W 2013r. - 2 wnioski zostaty rozpatrzone negatywnie z uwagi na brak podstaw

do pozytywnego zalatwienia sprawy natomiast 5 osob zfozyJo rezygnacjq z ubiegania si?

o doflnansowanie.

Bariery w komunikowaniu si? to ograniczenia uniemozUwiaja^ce lub utrudniaja^ce

osobie niepelnosprawnej swobodne porozumiewanie si? i/lub przekazywanie informacji.

W ramach tego zadania w ubieglym roku :

- zlozono 16 wnioskow: wtymdzieci -7, osoby dorosle - 9.

Liczba osob niepehiosprawnych, ktorym wyplacono doflnansowanie :

- dzieci i mlodziez niepelnosprawna - 5 osob na kwote 10.475,00zl

- dorosle osoby niepehiosprawne - 8 osob na kwot^ 18.378,00zl.

I .ae/nit- pomocq obj^to 13 osob niepelnosprawnych i udzielono pomocy finansowej

na kwot? 28.853,00 zl.

W 2013r. rozpatrzono negatywnie 3 wnioski w tym:

- 2 wnioski dotycza_ce dzieci, ktore otrzymaly doflnansowanie do wnioskowanych

przedmiotow w ramach realizacji pilotazowego programu ,,Aktywny samorza^d",

- 1 wniosek osoby doroslej z uwagi na brak przeslanek uzasadniaja_cych przyznanie

dofmansowania.

W ramach zawartych umow o doflnansowanie ww. zadania przeprowadzona zostala

kontrola z wykorzystania przedmiotu dofmansowania w miejscu zamieszkania 2

wn ioskodawcow.

Bariery techniczne sq. to bariery utrudniaja^ce lub uniemozliwiaj^ce osobie

niepelnosprawnej usprawnienie. Likwidacja bariery powinna powodowac sprawniejsze

dziatanie tej osoby w spoleczenstwie i umozliwic wydajniejsze jej funkcjonowanie.
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W raraach tego zadania w ubiegfym roku:

zlozono 21 wnioskow: wtym dzieci-1, osoby dorosfe - 20

Liczba osob niepelnosprawnych, ktorym wyplacono dofinansowanie :

- dzieci i mlodziez niepelnosprawna - 0

- dorosle osoby niepelnosprawne - 18 osob na kwote 28.279,00zh

Lqc/nie poniot-a objeto 18 osob niepelnosprawnych i udzielono pomocy finansowej

na kwot£ 28.279,00 zl.

W 2013r. rozpatrzono negatywnie 3 wnioski (w tym jeden wniosek dotycz^cy

dziecka) z uwagi na brak przeslanek uzasadniaja_cych przyznanie dofinansowania lub

rezygnacje. z ubiegania sie. o dofinansowanie.

W ramach zawartych umow o dofinansowanie przeprowadzone zostaly kontrole

z wykorzystania przedmiotu dofinansowania w miejscu zamieszkania 6 wnioskodawcow.

d) dofinansowanie ustue ttumacza iezvka misoweso lub tlumacza - przewodnika - osobv
niepelnosprawnej, jezeli jest to uzasadnlone potrzebami wynikaidcvmi
z niepelnosprawnosci

Rozporza_dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 maja 2012r.

zmieniaja_cym rozporza^dzenie w sprawie okreslenia rodzajow zadan powiatu, ktore moga^ bye

fmansowane ze srodkow Pahstwowego Funduszu rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

wprowadzono dodatkowe zadanie z zakresu rehabilitacji spotecznej osob niepelnosprawnych

- dofinansowanie ushig thunacza j?zyka migowego lub thimacza - przewodnika - osoby

niepehiosprawnej, jezeli jest to uzasadnione potrzebami wynikaja_cymi z niepeinosprawnosci.

W zakresie w/w zadania w 2013r. do Centrum nie wplyn^l zaden wniosek.

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacii i titrystyki osob niepelnosprawnych.

W ramach w/w zadania Centrum udzielilo dofinansowania ze srodkow PFRON dla:

1) Stowarzyszenia Osob Niepelnosprawnych ich Rod/in i Przyjaciol na terenie Ziemi

Darlowskiej i Gmin Osciennych w Darlowie, ktore otrzymaio dofinansowanie do

nast^puja_cego zadania:

• Powiatowy piknik integracyjny dla osob niepelnosprawnych pn. ,,Podajmy sobie

rfce" ktory zostal zorganizowany w dniu 17.05.2013r. w miejscowosci Dariowo.

W imprezie tej uczestniczylo 619 osob niepemosprawnych z terenu powiatu

slawienskiego wraz z niezb^dnymi opiekunami. Podczas imprezy osoby

niepelnosprawne mogly zaprezentowac przed zebrana, publicznoscia. zdolnosci
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wokalne, plastyczne, ktore byly oceniane przez grono jury oraz rywalizowac

w zorganizowanych zawodach sportowych.

Wysokosc dofinansowania ze srodkow PFRON wynioste 13.060,00 /I.

Nalezy nadmienic, iz jednostka^ odpowiedzialna^ za wspoJrealizacjs zadania byf

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Darfowie.

f) dofmansowanie kosztow tworzenia i dzialania warsztatti teraoii zaieciowei.

Ogolna liczba uczestnikow Warsztatu Terapii Zaje_ciowej w Slawnie obj^ta

dofmansowaniem wynosi 35 osob niepemosprawnych. Wszyscy uczestnicy terapii

zaJQciowej posiadaja_ orzeczenia o niepehiosprawnosci ze wskazaniem uczestnictwa w terapii

zaJQciowej.

Warsztat Terapii Zaj^ciowej w Stawnie jest wyodr^bniona, organizacyjnie i fmansowo

placowka. stwarzaja,ca^ osobom niepelnosprawnym niezdolnym do podj^cia pracy mozliwosc

rehabilitacji spolecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiej^tnosci

niezbe^dnych do podje_cia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat zamierzonego celu, odbywa SIQ przy zastosowaniu technik

terapii zaje^ciowej, ktore zmierzaja^ do rozwijania mi^dzy innymi: umieje_tnosci wykonywania

czynnosci zycia codziennego oraz zaradnosci osobistej, psychoflzycznych sprawnosci oraz

podstawowych i specjalistycznych umiej^tnosci zawodowych, umozliwiaja^cych uczestnictwo

w szkoleniu zawodowym lub podj^cie pracy.

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

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

stolarska na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w ktorym okresia sie_ formy

rehabilitacji, zakres rehabilitacji oraz planowane efekty rehabilitacji. Przed ustaleniem

programow rehabilitacyjnych dokonuje si? dokladnej diagnozy kazdego uczestnika, w celu

ustalenia brakow w rehabilitacji ogolnej jak i zawodowej, co pozwala na opracowanie

odpowiednich dla danej osoby programow rehabilitacyjnych.

Kwota srodkow ogolem wydatkowana w 20l3r. na pokrycie kosztow dzialalnosci

Warsztatu wyniosla 575.400,00 zl, z czego kwota w wysokosci:

- 517.860,00 zf (90% ogohi kosztow) stanowi dofmansowanie ze srodkow PFRON,

- 57.540,00 zl dofmansowanie Starostwa Powiatowego w SJawnie przyznane w drodze

odrqbnej umowy,

W 2013r. w Warsztacie przeprowadzona zostala kontrola, ktora obejmowala rok

2012.
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8) realizacia vilotajoweso prosramu t,Aktvwny samorzad".

W 2013r. na podstawie zawartej pomi^dzy Panstwowym Funduszem Rehabilitacji

Osob Niepemosprawnych a Powiatem SJawiehskim umowy Nr AS3/OOOOI3/16/D w sprawie

realizacji pilotazowego programu ,,Aktywny samorzad" z dnia 24 kwietnia 2013r. Powiatowe

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

Zarza^d Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepehiosprawnych uchwala^

nr 15/2013 z dnia 22 lutego 2013r. okreslil zasady dotycza.ce wyboru, dofmansowania

i rozliczania wnioskow o dofmansowanie w ramach moduhi I i II pilotazowego programu

,,Aktywny samorza^d" oraz wyznaczyl kierunki dzialari oraz warunki brzegowe obowia^zuja^ce

realizatorow pilotazowego programu „ Aktywny samorzad" w 2013r.

Zasady przyznawania dofinansowan w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny

samorzad" w 2013r. w powiecie sJawienskim zostaly podjeje Uchwal% Nr CXXV/469/I3

Zarza_du Powiatu w Slawnie z dnia 21 maja 2013r. Uchwala oprocz zasad przyznawania

dofmansowah ustalaia:

- wzor wnioskow wraz z wkfadkami i zata^cznikami,

- wzor karty oceny merytorycznej wnioskow,

- minimaln^ liczb$ punkow uprawniaj^cych do uzyskania dofmansowania ze srodkow

PFRON,

- termin przyjmowania wnioskow w ramach w/w programu.

W celu upowszechnienia informacji o programie, Centrum przeprowadziio promocjq

publikuja^c informacje w prasie lokalnej, umieszczaja^c informacje na stronie internetowej,

informuja^c Osrodki Pomocy Spolecznej oraz stowarzyszenia dzialaja^ce na rzecz osob

niepelnosprawnych. Informacja o programie zamieszczona byla rowniez na tablicy

informacyjnej Centrum oraz w ulotkach opracowanych przez jednostke^.

Kwota otrzymanych srodkow na realizacjs pilotazowego programu ,,Aktywny

samorzad" wyniosla 119.749,60 zl, w tym na realizacje. poszczegolnych zadan 112.440,94 zh

W ramach tego zadania w ubieglym roku:

zlozono 38 wnioskow: w tym dzieci - 6, osoby dorosle - 32

Liczba osob niepemosprawnych, ktorym wyplacono dofmansowanie ; 34 osoby na kwot£

102.287,33 zl.

Wszystkie wnioski, ktore wplyn^y do Centrum zostaly rozpatrzone, 2 wnioski

rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak podstaw formalnych do pozytywnego zalatwienia

sprawy, 2 osoby zlozyly rezygnacjs z przyznanego dofmansowania.

Wykorzystanie srodkow PFRON na realizacj^ pilotazowego programu ,,Aktywny

samorzad" przedstawia ponizsza tabela.
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Wykorzystanie srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
w ramach zadan pilotazowego programu ,,Aktywny samorzqd" w 2013r.

l.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa zadania

Modul I, Obszar A,
Zadanie 1 - pomoc

w zakupie
i montazu

oprzyrz^dowania
do posiadanego

samochodu

Modul I, Obszar A,
Zadanie 2 - pomoc
w uzyskaniu prawa

jazdy kat. B
Modul I, Obszar B,
Zadanie 1 - pomoc
w zakupie sprz^tu

elektronicznego lub
jego elementow

oraz
oprogramowania

Modul I, Obszar B,
Zadanie 2 -

dofinansowanie
szkolen w zakresie
obslugi nabytego

w ramach
programu sprzetu
elektronicznego

i oprogramowania
Modul I, Obszar C,
Zadaniel - pomoc
w zakupie wozka

inwalidzkiego
o nape_dzie

elektrycznym

Zrodlo
finansowania

PFRON

PFRON

PFRON

PFRON

PFRON

Liczba
os6b

2

0

7

0

2

Kwota

3.699,00

0

19.915,00

0

28.242,00

Efekt

Aktywizacja spoieczna,
zawodowa i wsparcie w

utrzymaniu
zatrudnienia poprzez

likwidacj^ lub
ograniczenie barier w
poruszaniu si$ oraz

barier transportowych

Przygotowanie
beneficjentow

programu z
zaburzeniami ruchu i

percepcji wzrokowej do
pehrienia roznych rol
spolecznych poprzez

umozliwienie im
wla_czenia siq do
tworza^cego si^
spoleczenstwa

informacyjnego.

Przygotowanie
beneficjentow
programu do

aktywizacji spolecznej,
zawodowej i wsparcie

w utrzymaniu
zatrudnienia poprzez

likwidacjq lub
ograniczenie barier w
poruszaniu sie_ oraz

barier transportowych
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6.

7.

8.

9.

10.

Modul I, Obszar C,
Zadanie 2 - pomoc

w utrzymaniu
sprawnosci
technicznej

posiadanego wozka
inwalidzkiego

o nap^dzie
elektrycznym

Modul I, Obszar C,
Zadanie 3 - pomoc
w zakupie protezy
konczyny, w ktorej

zastosowano
nowoczesne
rozwiazania
techniczne

Modul I, Obszar C,
Zadanie 4 - pomoc

w utrzymaniu
sprawnosci
technicznej

posiadanej protezy
konczyny

Modul I Obszar D
- pomoc w
utrzymaniu
aktywnosci

zawodowej poprzez
zapewnienie opieki
dla osoby zaleznej

Modul II -pomoc
w uzyskaniu

wyksztalcenia na
poziomie wyzszym

Razem:

PFRON

PFRON

PFRON

PFRON

PFRON

4

1

0

1

17

34

-~

4.883,80

11.802,00

0

385,53

33.360

102.287,33

Przygotowanie
beneficjentow
programu do

aktywizacji spolecznej,
zawodowej i wsparcie

w utrzymaniu
zatrudnienia poprzez

likwidacjs lub
ograniczenie barier w
poruszaniu si$ oraz

barier transportowych
Przygotowanie
beneficjentow
programu do

aktywizacji spolecznej,
zawodowej i wsparcie

w utrzymaniu
zatrudnienia poprzez

likwidacje. lub
ograniczenie barier w
poruszaniu si$ oraz

barier transportowych

Umozliwienie
beneftcjentom

programu aktywizacji
zawodowej poprzez

zastosowanie
elementow

wspierajq.cych ich
zatrudnienie

Poprawa szans
beneficjentom
programu na
rywalizacje o

zatrudnienie na
otwartym rynku pracy
poprzez podwyzszenie

kwalifikacji

Niewykorzystana kwota w wysokosci 10.153,61 zl wynika z braku wnioskow

oczekujqcych na rozpatrzenie.
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W 2013r. pracownicy zespohi przeprowadzili 2 kontrole w zakresie prawidlowosci

wykorzystania dofmansowari otrzymanych w roku 2012 w ramach programu „ Aktywny

samorzaji" na podstawie zawartych z beneficjentami pomocy umow.

W roku ubiegrym jednostka byla kontrolowana przez pracownikow Pahstwowego

Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych w Szczecinie. Przedmiotem kontroli byta

realizacja zadah z zakresu rehabilitacji spolecznej osob niepelnosprawnych fmansowanych ze

srodkow Funduszu w roku 2012. Wyniki kontroli pozytywne.

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

Przemoc w rodzinie jest skomplikowanym i wieloobszarowym zjawiskiem, niezbedne jest

wie_c wielodyscyplinarne podejscie do tego problemu. Jest oczywistyrn, ze wszystkie dzialania

na tym polu sa_ ukierunkowane na pomoc ofiarom przemocy. Najpilniejsza. sprawa. jest zapewnienie

bezpieczehstwa (powstrzymanie przemocy, odizolowanie sprawcy, itp.). Jednak te czynnosci nie

wyczerpuja. mozliwosci pomocy. Potrzebne jest obj^cie rodziny takze pomocy psychologicznaj

prawn% socjalnq.

Obowiazek przeciwdzialania przemocy w rodzinie, szczegolnie w rodzinie z problemem

alkoholowym, spoczywa takze na samorzajdach lokalnych.

Do zadan z zakresu administracji rzajdowej realizowanej przez powiat naleza^

w szczegolnosci: tworzenie i prowadzenie osrodkow wsparcia dla ofiar przemocy i realizacja

programow korekcyjno - edukacyjnych dla sprawcow przemocy.

Program oddziatywah korekcyjno - edukacyjnych wobec osob stosuja^cych przemoc

w rodzinie okreslaja_ przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy

w rodzinie. Program stanowi cze.sc calego systemu przeciwdziatania przemocy w rodzinie oraz

uzupehiia rozne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec

sprawcow.

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

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

Programem Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Slawnie w roku 2013 realizowalo Program oddzialywah korekcyjno - edukacyjnych wobec

osob stosuja_cych przemoc w rodzinie.

Zrodlem finansowania Programu byla dotacja celowa w wysokosci 12.000,00 zt na

realizacje. zadania z zakresu administracji rzadowej. Centrum wykorzystalo na realizacje. Programu

korekcyjno - edukacyjnego dla sprawcow przemocy w rodzinie dotacj^w wysokosci 8.904,51 zl.
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Adresatami Programu bylo 11 sprawcow przemocy, ktorych uczestnictwo wynikafo z osobistej

decyzji podejmowanej w zwiazku z kontaktem z instytucjami zajmujacymi sie, przeciwdzialaniem

przemocy w rodzinie. Program ukohczylo 7 sprawcow przemocy.

Program korekcyino - edukacyjny prowadzony by! w formie zaj^c indywidualnych, zaje^c

grupowych.

Podstawowym celem dzialah korekcyjno - edukacyjnych byla zmiana zachowah

i postaw osob stosuj^cych przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawcow

i zakohczenie przemocy, a takze zwiejtszenie ich zdolnosci do samokontroli agresywnych

zachowah oraz konstruktywnego wspolzycia w rodzinie.

Nalezy zaznaczyc, iz istnieje potrzeba rozwoju specjalistycznego poradnictwa (wsparcie

psychologiczne i prawne ) dla osob potrzebuja^cych z terenu powiatu slawienskiego.

Na terenie powiatu slawienskiego nie funkcjonuje zadna forma zabezpieczenia miejsc

noclegowych dla ofiar przemocy.

Centrum w Slawnie w roku 2013 podjejo nastejujqce dzialania na rzecz przeciwdzialania

przemocy:

1) Zalozylo 2 ,,Niebieskie Karty" sprawcom przemocy.

2) W 4 przypadkach ofiarom przemocy udzielono porad o prawach i instytucjach

dzialaj^cych na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

3) Opracowano Powiatowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2013-2017.

4) W ciqgu roku dwa razy aplikowano o srodki zewne,trzne w ramach: Norweskich

Mechanizmow Finansowych 2009-2014, Program ,,Przeciwdzialania przemocy

w rodzinie i przemocy ze wzgl^du na plec" oraz z MPiPS w Warszawie w ramach

Programu Ostonowego ,,Wspieranie jednostek samorza_du terytorialnego

w tworzeniu systemu przeciwdzialania przemocy w rodzinie".

5) Zorganizowano Konferencj? ,,Dobre Praktyki" na rzecz rozpropagowania nowych

wzorcow do nasladowania z zakresu podejmowanych dzialan wobec ofiary i sprawcy

przemocy (prezentacja multimedialna zaprezentowana przez Gminny Osrodek

Pomocy Spolecznej w Dartowie).

6) Opracowano ulotki informacyjne na temat przeciwdzialania przemocy

i rozpropagowano je na terenie powiatu slawienskiego ( 675 szt.).

7) Zorganizowano spotkanie z kierownikami Osrodkow Pomocy Spolecznej z terenu

powiatu slawienskiego w celu usprawnienia wspolpracy pomi^dzy instytucjami
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oraz podsumowano dzialania podjeje z zakresu przeciwdzialania przemocy

w rodzinie w roku 2013 i jakie zostana^ realizowane w roku 2014.

8) Pomoc przy organizacji Powiatowej Konferencji ,,Przeciwdzialania przemocy

w rodzinie na terenie powiatu siawiehskiego" Powiatowej Poradnia Psychologiczno-

Pedagogicznej. Pracownik socjalny Centrum przedstawil zalozenia Programu

Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawcow Przemocy w Rodzinie w latach 2012-2013.

Zaprezentowano dzialania, ktore zostaly podje_te w latach 2012-2013 na rzecz

przeciwdzialania przemocy w rodzinie.

V. Realizacja projektu systemowego ,,Szansa na rozwoj"
wspolfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego w roku 2013.

Projekt systemowy ,,Szansa na rozwoj" wspolfmansowany jest ze srodkow Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Celem projektu jest

zwiejcszenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji spolecznych osob zagrozonych

wykluczeniem spoiecznym, w tym wychowankow rodzin zast^pczych i placowek

opiekuhczo-wychowawczych oraz osob niepelnosprawnych zamieszkuja^cych teren powiatu

siawienskiego.

W ramach projektu w 2013 roku zrealizowano:

- Warsztaty i konsultacje z doradca, zawodowym dla 48 osob,

- Indywidualne konsultacje z psychologlem dla 53 osob,

- Wsparcie psychologiczne dla 12 osob,

- Warsztaty nauki planowania udanego zycia dla 48 osob,

- Kurs prawo jazdy kat. B dla 13 osob,

- Kurs pracownika ochrony fizycznej I stopnia dla 5 osob,

- Kurs komputerowy z obshigq. kasy fiskalnej dla 11 osob,

- Kurs koparko-ladowarki dla 7 osob,

- Kurs uprawnienia energetyczne do 1 kV dla 7 osob,

- Kurs obshigi wozka widlowego dla 13 osob,

- Kurs dekorowania talerzy, potraw i stolow dla 12 osob,

- Kurs pamia,tkarstwo z bukieciarstwem dla 8 osob.
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W ramach projektu realizowane sâ  tzw. dzialania o charakterze srodowiskowym, ktore

majq. na celu integracj<? spoleczna. beneficjentow projektu oraz ich otoczenia- osob bliskich,

czionkow rodziny. W 2013 r. uczestnicy projektu byli na wycieczce:

- w Toruniu (jako jednym z elementow warsztatow nauki planowania udanego zycia),

- w Gdyni w muzeum i teatrze,

- w Stupsku na kr^gielni i w kinie.

Wychowankowie rodzin zastejiczych i placowek opiekuhczo-wychowawczych

w ramach projektu ,,Szansa na rozwoj" skorzystali z:

- Indywidualnych konsultacji z psychologiem - 12 osob,

- Warsztatow i konsultacji z doradca. zawodowym- 11 osob,

- Wsparcia psychologicznego- 1 osoba,

- Warsztatow nauki planowania udanego zycia- 11 osob,

- Kursu prawo jazdy kat. B- 5 osob,

- Kursu uprawnienia energetyczne do 1 kV- 2 osoby,

- Kursu obshigi wozkow widlowych- 7 osob,

- Kursu koparko-ladowarki- 2 osoby,

- Kursu dekorowania potraw, talerzy i stolow- 2 osoby.

Osoby niepelnosprawne w ramach projektu ,,Szansa na rozwoj" skorzystaly z:

- Indywidualnych konsultacji z psychologiem- 41 osob,

- Warsztatow i konsultacji z doradca, zawodowym- 37 osob,

- Warsztatow nauki planowania udanego zycia- 37 osob,

- Wsparcia psychologicznego- 11 osob,

- Kursu prawo jazdy kat. B- 8 osob,

- Kursu pracownika ochrony fizycznej I stopnia- 5 osob,

- Kursu komputerowego z obshiga^ kasy fiskalnej- 11 osob,

- Kursu uprawnienia energetyczne do 1 kV- 5 osob,

- Kursu obslugi wozkow widlowych- 6 osob,

- Kursu dekorowania talerzy, potraw i stolow- 10 osob,

- Kursu pamia_tkarstwo z bukieciarstwem- 8 osob,

- Dofmansowania do turnusow rehabilitacyjnych- 2 osoby.

W ramach promocji projektu systemowego w 2013 r. ukazato sie_ 7 artykutow

w lokalnej prasie o dzialaniach podejmowanych wobec uczestnikow.

W zespole projektowym zatrudniony jest konsultant, doradca ds. osob

niepelnosprawnych, ktorego obowi^zkiem jest praca bezposrednio z beneficjentami projektu
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,,Szansa na rozwoj". Ponadto doradca swiadczy ushigi doradcze wszystkim osobom

niepelnosprawnym z terenu powiatu. W 2013 roku doradca udzielil 97 porad. Poradnictwo

dotyczylo m.in.:

- pomocy w wypelnianiu wnioskow o dofmansowanie ze srodkow PFRON, ustalenie stopnia

niepelnosprawnosci, zmianie stopnia niepelnosprawnosci, odwolania od tresci orzeczenia,

- przywilejow i obowiazkow niepelnosprawnych pracownikow, a takze dofmansowan

doste_pnych dla pracodawcow zatrudniaja^cych osoby niepelnosprawne lub osob

niepelnosprawnych prowadza^cych dzialalnosc gospodarcza^

- przekazywania aktualnych ofert pracy z regionu,

- informacji o ulgach i uprawnieniach zgodnych z wydanym orzeczeniem,

- informacji o zasilkach, rentach i innych pomocach finansowych,

- informowania rodzicow niepelnosprawnych dzieci o mozliwosciach pomocy poprzez

wspolprac^ z organizacjami pozarza^dowymi m.in. za pomoca_ zalozenia subkonta.

Ponadto w ramach podnoszenia swiadomosci spotecznej w zakresie ulg i uprawnieh

osob niepelnosprawnych, na stronie internetowej Centrum, tablicach korkowych pojawiaja_sie_

informacje dotycza^ce ulg, uprawnien i mozliwosci wsparcia, jakie oferuje si? osobom

niepelnosprawnym i innym klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie.

Nalezaloby nadmienic, ze rokrocznie wydawany jest Informator o dzialalnosci Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie, jak rowniez ulotki z informacjami o ulgach,

uprawnieniach i wsparciu oferowanym zarowno przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Slawnie, a takze inne instyrucje.

VI. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej
z terenu powiatu slawieiiskiego oraz organizacja spotkan.

1. W dniu 22 marca 2013r. odbylo sie. spotkanie kierownikow osrodkow pomocy

spolecznej z terenu powiatu stawiehskiego dotycza^ce:

- wniosku o dofmansowanie realizacji projektu na lata 2013-2014,

- tematyki zwia^zanej z odplatnoscia^ gmin za dzieci przebywaja^ce w pieczy

zast^pczej,

- procedury ,,Niebieskiej Karty" oraz wspoldzialanie z lokalna^ Policja,,

- zasad budowania i funkcjonowania zespolow interdyscyplinarnych (debata na

temat powolania zespohi powiatowego),

- zorganizowania konferencji dot. przeciwdzialania przemocy, przedstawiajqcej

przez GOPS w Darlowie ,,dobre praktyki".
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2. W dniu 9 kwietnia 2013r. odbylo si? spotkanie kierownikow osrodkow pomocy

spolecznej z terenu powiatu slawienskiego dotycza^ce:

- wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (procedura weryfikacji, aneks,

zagadnienia dot. wniosku o platnosc, planowanie kontroli),

- zasad reagowania w przypadku informacji o przemocy w rodzinie,

- pracy z ,,trudnym klientem" (problemy, sposoby reagowania),

zapobiegania wypaleniu zawodowemu,

- tematyki zwi^zanej z odplatnoscia_ gmin za dzieci przebywaj^ce w pieczy

zastej)czej.

3. W dniu 22 kwietnia 20I3r. odbylo si$ spotkanie kierownikow osrodkow pomocy

spolecznej z terenu powiatu slawienskiego dotycza^ce:

- uczestnictwa osob wytypowanych przez OPS do uczestnictwa w Programie

Korekcyjno-Edukacyjnym dla Sprawcow Przemocy w Rodzinie,

- przekazanie informacji dot. obowia^zku prowadzenia kontroli zarzajiczej

w osrodku,

- prosba o przekazanie tematyki szkoleh.

4. W dniu 21 maja 2013r. zorganizowane dla przedstawicieli osrodkow pomocy

spolecznej, placowek opiekunczo-wychowawczych, rodzin zaste_pczych i Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej- seminarium informacyjnego w ramach projektu

,,Wybierz przyszlosc- innowacyjnc narzqdzia wspomagaj^ce interwencjq socjalna," .

5. W dniu 21 czerwca 2013r. - odbylo sie_ spotkanie informacyjne osrodkow pomocy

spolecznej dot. propagowania ,,Dobrych Praktyk" prowadzone przez Pania_ Iwone.

Klimowicz doradc^ do spraw aktywnej integracji ROPS w Szczecinie.

Podczas spotkania przedstawiciele GOPS Darlowo zaprezentowani dzialanie

projektu ,,Bezpieczna Rodzina-Bezpieczna Gmina" w ramach dobrych praktyk.

6. W dniu 28 czerwca 2013r. zorganizowano dla osrodkow pomocy spolecznej szkolenia

,,Kontrola zarza^dcza w osrodku pomocy spolecznej".

7. W dniu 14 pazdziernika 2013r. odbylo siq spotkanie kierownikow osrodkow pomocy

spolecznej w ramach projektu systemowego ,,Szansa na Rozwoj"

wspotfinansowanego ze srodkow EPS. Na spotkaniu poniszane byly kwestie

wspolpracy mi^dzy partnerami, organizacji pracy i przeplywu informacji mie^dzy

zespolem koordynuj^cym.

8. W dniu 20 lislopada 2013r. odbylo si<? spotkanie kierownikow osrodkow pomocy

spolecznej. Glownym tematem spotkania byly zagadnienia zwia_zane ze zjawiskiem

przemocy w rodzinie, wymiana doswiadczen oraz zalozenia na nowy rok.
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VII. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy spolecznej oraz systemu
pieczy zast^pczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie

• Dalsze udoste_pnianie samochodu shizbowego Starostwa Powiatowego w Slawnie

niezb^dnego do przeprowadzania wywiadow srodowiskowych u rodzin zastej>czych

i osob usamodzielnianych.

• Utworzenie wsparcia specjalistycznego (wsparcie psychologiczne i wsparcie prawne).

• Utworzenie osrodka wsparcia, osrodka interwencji kryzysowej dla osob

potrzebuj^cych pomocy oraz zapewnienie schronienia dla ofiar przemocy.

• Doradztwo metodyczne dla kierownikow i pracownikow jednostek organizacyjnych

pomocy spolecznej z terenu powiatu oraz zapewnienie srodkow fmansowych

niezbe_dnych do realizacji powyzszego zadania (odbywa si$ to na zasadzie spotkah

z kierownikami osrodkow pomocy spolecznej).

• Zabezpieczenie srodkow fmansowych na wyplate, swiadczen pieniejznych dla rodzin

zastejjczych oraz osob usamodzielnianych.

• Zatrudnienie pracownika socjalnego, w celu podje_cia wspolpracy z rodzina_ dotknie_ta^

przemoca_, ustalania odplatnosci za pobyt dzieci w pieczy zaste_pczej, dokonywania

rozliczeh z grninami w zakresie pobytu dzieci w pieczy zaste_pczej itd.

• Utworzenie stanowiska zaste_pcy Dyrektora Centrum.

• Dalsza realizacja Strategii Rozwi^zywania Problemow Spolecznych na terenie

powiatu slawienskiego - rozwoj infrastruktury dzialaja_cej na rzecz osob wykluczonych

spolecznie.

• Pozyskiwanie srodkow zewnejrznych niezbe_dnych do realizacji bieza^cych zadan

z zakresu pomocy spolecznej.

Rodzinna piecza zastepcza

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

• Zabezpieczenie srodkow fmansowych na swiadczenia i dodatki dla rodzin

zastej>czych przysluguja_ce zgodnie z obowia_zuja^cymi przepisami:

a) swiadczenie na pokrycie kosztow utrzymania dzieci w rodzinach zastejjczych wraz

z dodatkami - swiadczenie obligatory]ne,

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

jednorodzinnego -- swiadczenie fakultatywne (wyjajkiem jest rodzina zastepcza
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zawodowa, w ktorej przebywa powyzej 3 dzieci oraz gdy rodzina posiada pozytywna.

opini? Organizatora, w takim przypadku jest to swiadczenie jest obligatoryjne),

c) zatrudnienie osoby przy sprawowamu opieki nad dziecmi i przy pracach

gospodarskich - fakultatywne (wyja_tkiem jest rodzina zastejcza zawodowa, w ktorej

przebywa powyzej 3 dzieci oraz gdy rodzina posiada pozytywmi opiniq Organizatora,

w takim przypadku jest to swiadczenie jest obligatoryjne),

d) pokrycie kosztow zwiazanych z przeprowadzeniem niezbe^dnego remontu lokalu

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - swiadczenie fakultatywne,

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

w wieku od 6 do 18 roku zycia - swiadczenie fakultatywne,

f) pokrycie jednorazowych wydatkow zwiazanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

oraz wydatkow zwiazanych z wystajieniem zdarzeh losowych - swiadczenie

fakultatywne.

• Zabezpieczenie srodkow fmansowych na pomoce przysruguja.ce osobom

usamodzielnianym, tj. pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz

zagospodarowanie.

Instytucjonalna piecza zastepcza

1. Dom Dziecka w Darlowie:

• zabezpieczenie srodkow fmansowych na funkcjonowanie Domu Dziecka im. Janusza

Korczaka w Darlowie ia^cza_cego zadania placowki opiekuhczo-wychowawczej typu

socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego dla 28

wychowankow zgodnie z ogloszonym w Dzienniku Urzqdowym Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego srednim miesie_cznym kosztem utrzymania dziecka-

1.346.399,04 z*

2. Wielofunkcyjna Placowka Opiekunczo-Wychowawcza w Slawnie:

• Calodobowa opieka wychowankow (28 miejsc) Wielofunkcyjnej Placowki

Opiekunczo - Wychowawczej w Slawnie - adekwatnie z planem budzetowym

placowki.

• Remont lamperii korytarzy WPOW w Slawnie:

- odnowienie lamperii na korytarzach placowki poprzez nalozenie tynku ozdobnego

i pomalowanie - walory estetyczne - 4.000,00zl - 6.000,00zl.
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- wymiana starych, zuzytych drzwi w pomieszczeniach biurowych - 4.000,00z} -

5.000,00zl.

• Remont komina- pejcni^ty komin wymaga remontu, powoduje zacieki na scianach

wewnejrznych korytarza i przyczynia si? do powstawania wilgoci i niszczenia scian-

3.000,00- 4.000,00 zl.

• Doposazenie salki gimnastycznej wychowankow w celu zapewnienia zaje^c

pozalekcyjnych wychowankow, zagospodarowanie czasu wolnego w okresach

jesienno - zimowych wskazany byt by zakup sprze^tu sportowo - rekreacyjnego-

3.000,00-5.000,00 zl.

• Zorganizowanie Festynu Rekreacyjno Sportowego wychowankow Placowek

Opiekuhczo - Wychowawczych przyczyni si§ do promocji placowki na terenie

Powiatu Slawienskiego oraz integracji mlodziezy pomi^dzy placowkami- 2.500,00 zl.

• Przeksztalcenie nieuzywanych pomieszczen lazienek na parterze w gabinet

psychologiczny- zagospodarowanie nieuzywanych pomieszczen tazienek na parterze

w gabinet psychologiczny, doposazenie gabinetu psychologa niezb^dnych do

realizacji zadah placowki -20.000,00zl - 30.000,00zl.

• Doposazenie Placu Zabawa w sprze^t fitness -uatrakcyjnienie placu zabaw poprzez

sprze_t sportowy fitness (narciarz rowerek biegacz)- 15.000,00 zh

• Modernizacja drogi wokol placowki- wyrownanie nierownej nawierzchni, dolow,

wokot placowki, podniesienie atrakcyjnosci terenu wokol placowki - 30.000,00 -

40.000,00 zl

2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zast^pczej

• zabezpieczenie srodkow finansowych na funkcjonowanie Organizatora Rodzinnej

Pieczy ZastejKzej przy D.Dz. im. Janusza Korczaka w Dartowie wynikaja^cych

z realizacji zadan ustawowych - 193.228,00 z\z potrzeb w zakresie systemu pieczy zastejKzej zostal sporza^dzony na podstawie

informacji uzyskanych od Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastej>czej oraz Placowek

Opiekuhczo-Wychowawczych.
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VIII. Sprawozdanie finansowe z dzialalnosci Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie za 2013r.

Dzial 852 Pomoc Spolcc/nu 2.279.496,74
Rozdzial 85201 - Placowki opiekunczo - tvychowatvcze 109.506,93

§ 3110 - Swiadczenia spoteczne 109.506,93
wtym :
- kontynuowanie nauki dla wychowankow w kwocie zl 66.598,13
- pomoc pienie_zna na usamodzielnienie w kwocie zl 14.823,00
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie zl 3.440,40
- pomoc pieni^zna na usamodzielnienie - inne placowki w kwocie zl 13.188,00
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - inne placowki

w kwocie zl 11.457,40

Rozdzial 85204 - Rodziny Zast^pcze 1.675.911,80
w tym:
§ 3110 - Swiadczenia spoleczne 1.497.422,90
z tego:
- pokrycie kosztow utrzymania dzieci w spokrewnionych

rodzinach zastejKzych w kwocie zl 578.790,60
- pokrycie kosztow utrzymania dzieci w zawodowych

rodzinach zastej>czych w kwocie zl 223.225,74
- pokrycie kosztow utrzymania dzieci w niezawodowych

rodzinach zastejjczych w kwocie zl 466.285,64
- kontynuowanie nauki dla pelnoletnich wychowankow z rodzin zastejczych

w kwocie zl 139.679,29
- pomoc pienie_zna na usamodzielnienie w kwocie zl 47.793,00
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie z} 8.793,30
- jednorazowe swiadczenie na pokrycie niezbejlnych kosztow zwia^zanych
z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz jednorazowe swiadczenie na pokrycie
wydatkow zwiqzanych w wystaj)ieniem zdarzen losowych w kwocie zl 10.450,00
- koszt utrzymania lokalu mieszkalnego w kwocie zl 22.405,33

§ 3119 - Swiadczenia spoleczne 34.884,90
(wspolfmansowanie z Unii Europejskiej)

z tego:
- pokrycie kosztow utrzymania dzieci w spokrewnionych

rodzinach zaste_pczych -wklad wlasny w kwocie zl 16.634,90
- pokrycie kosztow utrzymania dzieci w niezawodowych

rodzinach zastQpczych wklad wlasny w kwocie zl 18.250,00

§ 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne 20.664,00
skladki wyliczone z umow cywilno-prawnych dotycza^ce rodzin zawodowych

§ 4120 fundusz pracy 2.940,00
skladki wyliczone z umow cywilno-prawnych dotycz^cych rodzin zawodowych

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 120.000,00
- wynagrodzenia od stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
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dla 5 zawodowych rodzin zast^pczych- umowy cywilno - prawne.

Rozdzial 85205 -Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

(umowa zlecenie -szkolenia w zakresie edukacji i korygowania zachowan
agresywnych wsrod sprawcow przemocy domowej)

§ 4210 zakup materialow i wyposazenia w kwocie zl
- zakup materialow biurowych dla potrzeb realizacji Programu
- zakup znaczkow pocztowych
- artykuly spozywcze

8.904,51
7.800,00

1.104,51
445,37
260,00
399,14

483.157,50Rozdzial 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
z tego:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow 326.812,89
Wynagrodzenia osobowe dla 8 pracownikow Centrum oraz
1 osoba - prace interwencyjne
§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracownikow - wklad wlasny 12.279,00
- pracownik socjalny (wspolfmansowanie z Unii Europejskiej)
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.468,97
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne ,,13" dla 8 pracownikow Centrum
ustalone w wysokosci 8,5% sumy wynagrodzenia za prace. otrzymanego przez
pracownika w ciajju roku kalendarzowego (za rok 2012),
za ktore to dodatkowe wynagrodzenie przysluguje.

§ 4110 skladka na ubezpieczenia spoleczne
Skladka wyliczona zostala od wypiaconych wynagrodzen pracownikow
§ 4119 skladka na ubezpieczenia spoleczne
Skladka wyliczona zostala od wypiaconych wynagrodzen
wklad wlasny - pracownik socjalny (wspolfmansowanie z Unii Europejskiej)
§ 4120 skladka na fundusz pracy
Skladka na fundusz pracy od wynagrodzen pracownikow
§ 4129 skladka na fundusz pracy
Skladka na fundusz pracy od wynagrodzen pracownika
wklad wlasny - pracownik socjalny (wspolfmansowanie z Unii Europejskiej)
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Umowa zlecenie za szkolenie bhp
§ 4210 zakup materialow i wyposazenia
z tego:
- zakup wyposazenia (2 dmkarki, niszczarka)
- prenumerata czasopism
- program antywirusowy
- materiaiy biurowe,
- druki
- zakup znaczkow
§ 4270 naprawy i konserwacja

Konserwacja i naprawa kserokopiarki
§ 4280 zakup uslug zdrowotnych

badania profilaktyczne pracownikow Centrum
§ 4300 zakup pozostalych uslug

z tego:
- oplaty pocztowe
- abonament radiowy

61.294̂ 6

2.114,46

4.664,32

300,82

80,00

25.389,43

2.236,89
1.037,97
478,10

5.771,83
178,64

15.686,00
968,75

400,00

2.263,49

702,94
122,00
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- serwis oprogramowania ZETO 885 60
- strona internetowa (Domena) 12177
- wyrob piecza_tek 81,18
- pozostaie ushigi 350,00

§ 4410 podroze sluzbowe krajowe 4,636,61

Wyjazdy i delegacje shizbowe pracownikow Centrum

§ 4440 Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 9.298,40

Cze_sciowo przekazana kwota naliczonego odpisu za 2013r.
(kwota przecie_tnego wynagrodzenia miesi^cznego przypadajqcego
na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od ktorej
dokonuje sie. odpisu w wysokosci 37,5% ( 2.917,14 x 37,5% = 1.093,93 ).
oraz zwiejcszenie odpisu podstawowego dla emeryta o kwote_ 182,32 (2.917,14 x 6,25%)

§ 4480 Podatek od nieruchomosci 890,00
Zaplata naliczonego podatku od nieruchomosci za 2013 rok
(120,86 m 2x 7,06 zl)
§ 4700 Szkolenia pracownikow 2.296,00
- Szkolenia pracownikow
Rozdziat 85231 - Pomoc dla cudzoziemcow 2.016,00
§ 3110 - Swiadczenia spoleczne 2.016,00
Swiadczenia dla cudzoziemca na utrzymanie ipokrycie wydatkow
zwiqzanych z naukqjgzyka polskiego ramach realizacji Indvwidualnego Programu Integracji
Dzial 853 Pozostale zadania w zakresiepolitykispolecznej 439.900,92
Rozdzial 85395 Pozostala dzialalnosc 439.900,92
z tego:

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracownikow 151.622,43
Wynagrodzenia dla 4 pracownikow Centrum obsfuguja^cych
Projekt ,,Program Operacyjny Kapital Ludzki 2007-2013"

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracownikow 8.553,40
Wynagrodzenia dla 4 pracownikow Centrum obshiguja_cych
Projekt ,,Program Operacyjny Kapital Ludzki 2007-2013"

§ 4047 dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.618,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,,13" ustalone w wysokosci 8,5%
sumy wynagrodzenia za prac$ otrzymanego przez pracownika w ciqgu roku
kalendarzowego (za rok 2012), za ktore to dodatkowe wynagrodzenie przyshiguje.
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenia roczne 599,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,,13" ustalone w wysokosci 8,5%
sumy wynagrodzenia za pracq otrzymanego przez pracownika w cia^u roku
kalendarzowego (za rok 2012), za ktore to dodatkowe wynagrodzenie przyshlguje.

§ 4117 skladka na ubezpieczenia spoleczne 26.311,29
Skladka wyliczona od wyplaconych wynagrodzen

§ 4119 skladka na ubezpieczenia spoleczne 1.484,28
Skladka wyliczona od wyplaconych wynagrodzen
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§ 4127 skladka na Fundusz Pracy 2.798 72
Skladka wyliczona od wyplaconych wynagrodzeri

§ 4129 skladka na Fundusz Pracy 157,88
Skladka wyliczona od wyplaconych wynagrodzeri

§ 4217 zakup materialow i wyposazenia 5.071,75
z tego:
- zakupiono materialy biurowe 2.956,33
- zakup znaczkow pocztowych 429,47
- pozostale materiaiy (art. spozywcze na pocz^stunek i inne) 1.685,95

§ 4219 zakup materialow i wyposazenia 286,11
z tego:
- zakupiono materialy biurowe 166,77
- zakup znaczkow pocztowych 24,23
- pozostate materialy (art. spozywcze na poczqstunek i inne) 95,11
§ 4307 zakup pozostalych uslug 214,368,42
- szkolenia, kursy beneficjentow 173,740,83
- zwrot kosztow dojazdu beneficjentow na szkolenia 12.194,09
- turnus rehabilitacyjny dla beneficjentow projektu 1.968,93
- ushagi prawnicze 11.359,20
- ogloszenia prasowe, artykuly 815,02
- kalendarze 1.164,31
- informator 910,63
- dozor platformy przychodowej 1.429,83
- wycieczka, dojazd, usl. gastronomiczne, ubezpieczenie i inne 9.548,37
- pozostale ushigi 1.237,21

§ 4309 zakup pozostalych uslug 12.093,04
- szkolenia, kursy beneficjentow 9.792,05
- zwrot kosztow dojazdu beneficjentow na szkolenia 696,99
- turnus rehabilitacyjny dla beneficjentow projektu 111,07
- ushigi prawnicze 640,80
- ogtoszenia prasowe, artykuly 45,98
- kalendarze 65,69
- informator 51,37
- dozor platformy przychodowej 80,67
- wycieczka, dojazd, usl. gastronomiczne, ubezpieczenie i inne 538,63
- pozostale ushigi 69,79

§ 4377 oplaty telefoniczne-stacjonarne 203,73
Oplaty za rozmowy telefoniczne

§ 4379 oplaty telefoniczne 11,49
Oplaty za rozmowy telefoniczne

§ 4417 podroze sluzbowe krajowe 1.100,76
Podroze shizbowe pracownikow zatrudnionych w projekcie POKL
§ 4419 podroze sluzbowe krajowe 62,10
Podroze shizbowe pracownikow zatrudnionych w projekcie POKL

§ 4447 Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 4.314,64
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Naliczona kwota przecie_tnego wynagrodzenia miesie_cznego przypadaja^cego
na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od ktorej
dokonuje si? odpisu w wysokosci 37,5% (2.917,14 x 37,5% = 1.093,93 ).

§ 4449 Odpis na Zakiadowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych 243,40
Naliczona kwota przeci^tnego wynagrodzenia miesie_cznego przypadaja^cego
na jednego zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym od ktorej
dokonuje si? odpisu w wysokosci 37,5% (2.917,14 x 37,5% = 1.093,93 ).

DziaJ 852,853 Ogolem: 2.719.397,66

Opracowanie: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie - Malgorzata

Maciuk - Radawiec na podstawie materiatow przekazanych przez pracownikow jednostki.
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