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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 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 

organizacyjnąsamorządu 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.  
 

Od dnia 1 stycznia 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pełni rolę 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie sławieńskim. 
 

   Do zadań własnych powiatu realizowanych przez 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– 
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wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających 

braki w przystosowaniu się,  

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

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związkuz 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia                          

12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, 

6) prowadzenie spraw związanych z mieszkaniem chronionym dla osób z terenu więcej 

niż jednej gminy,  

7) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

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

9) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu, 

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

i realizacja programów osłonowych, 

11) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,                  

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,  

12) sporządzanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej,  

13) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych, 

14) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

15) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze i 

regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia, 

16) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych 

domów dziecka i rodzin pomocowych, 

17) prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

18) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji 

dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, 
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19) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez 

tworzenie warunków do powstawania: 

a) grup wsparcia, 

b) specjalistycznego poradnictwa, 

20) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych  

badań lekarskich, 

21) prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

22) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, 

23) finansowanie: 

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych                  

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo           

– wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu, 

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub 

regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, 

c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo            

– wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, 

prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo             

– wychowawczych typu rodzinnego, 

24) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa                           

w art. 193 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, 

25) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Centrum należy: 

1) pomoc  cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku                        

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 
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2013r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz 

opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonychw przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

2) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia, 

3) udzielenie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej 

pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, 

4) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

5) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

6) finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym 

mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, 

7) realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie. 
 

Do innych spraw prowadzonych przez Centrum należy: 

1) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, Policją, 

Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, 

organizacjami społecznymi,    powiatowymi    centrami    pomocy    rodzinie,    innymi 

instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie pomocy społecznej, 

2) wydawanie decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 

społecznej i pieczy zastępczej, 

3) współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których 

rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi, 

4) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych  w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych, 

5) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, 
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6) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności    

oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa,  

7) wykonywanie w imieniu Starosty nadzoru nad działalnością jednostek 

specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów 

pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowych, 

8) koordynowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

9) ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, 

10) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,  

11) dofinansowanie:  

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

d) 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, 

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

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci              

i młodzieży,  

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, 

12) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów tworzenia i działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

13) kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

14) realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
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I. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 

 Rodzina zastępcza jest formą opieki nad dzieckiem opartą na modelu 

wychowaniarodzinnego. Stanowi rodzaj pieczy zastępczej nad dzieckiem pozbawionym 

trwale lubtymczasowo opieki rodziców biologicznych. 
 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jako Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej na terenie powiatu sławieńskiego w roku 2017 objął opieką 99 rodzin zastępczych, 

w których przebywało 143 dzieci. Powstało 12 nowych rodzin zastępczych, natomiast 

rozwiązanych zostało 14 rodzin. W rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 14nowych 

dzieci. Adoptowanych zostało 2 dzieci, natomiast 6 dzieci powróciło pod opiekę rodziców 

biologicznych. Na przestrzeni 2017r. 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 

opuściło pieczę zastępczą.  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jako Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej na terenie powiatu sławieńskiego do realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej 

zatrudnia4 koordynatorów, 2 pracowników socjalnych, psychologa i pedagoga.  
 

Uruchomiono dyżury psychologa i radcy prawnego, z których w 2017r. skorzystało 

łącznie 279 osób (radca prawny – 197 osób, psycholog – 82 osoby).  
 

Od stycznia 2017r. funkcjonowały grupy wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzone 

przez pedagoga. Zorganizowano łącznie 4 grupy wsparcia, w których wzięło udział 11 rodzin 

zastępczych, w tym 7 rodzin zastępczych spokrewnionych, 3 rodziny zastępcze niezawodowe 

i 1 rodzina zastępcza zawodowa. 

W roku 2017 pedagog odbył 29 wizyt w rodzinach zastępczych. Udzielił 2 porad                          

i wsparcia w 1 rodzinie zastępczej zawodowej, 11 porad w 2 rodzinach zastępczych 

niezawodowych, 20 porad w 8 rodzinach zastępczych spokrewnionych. Pedagog objął 

również wsparciem 11 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz uczestniczył w 226 

posiedzeniach w sprawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 

zastępczej. Ponadto pedagog udzielił 2 porad rodzicom biologicznym dziecka 

przebywającego w pieczy zastępczej i opracował 14 opinii pedagogicznych o kandydatach na 

rodziny zastępcze. 
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Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań w zakresie rodzinnej pieczy 

zastępczej zostały ujęte w sprawozdaniu z działań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

za 2017r. 

 

 

1.1. Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

W roku 2017 wypłacono rodzinom zastępczym następujące świadczenia: 

a) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w łącznej wysokości 1.225.493,71 zł,     

b) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w łącznej wysokości 26.493,34 zł, 

c) jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych                          

z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka w łącznej wysokości 

3.600,00 zł, 

d) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej 

wysokości 2.200,00 zł, 

e) środki finansowe dla zawodowych rodzin zastępczych na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w łącznej 

wysokości 12.720,02 zł, 

f) dodatek wychowawczy w łącznej wysokości 589.091,50 zł. 
 

Od dnia 1 kwietnia 2016r., zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.                 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde umieszczone w rodzinie 

zastępczej dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życie przysługuje dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego tj. 500,00 zł miesięcznie.  
 

Na podstawie zawartych umów zlecenia każda rodzina zastępcza zawodowa 

otrzymywała miesięczne wynagrodzenie, które na podstawie Uchwały Nr IV/V/27/15 Rady 

Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2015r. zostało podwyższone z kwoty 2.000,00 zł brutto 

do kwoty 2.200.00 zł brutto. Wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń sześciu rodzinom 

zastępczym zawodowym w 2017r. wyniosły 189.353,46 zł. 
 

W 2017r. zatrudniona była jedna osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowej rodzinie zastępczej. Koszty zatrudnienia 

wyniosły 10.301,29 zł. 
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Dochody powiatu z tytułu zawartych porozumień dotyczących pobytu dzieci z innych 

powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sławieńskiego  wyniosły               

w roku 2017 – 205.002,67 zł. 

 

 

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

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.) dyrektor powiatowego 

centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. 

         W 2017r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie wystosowała            

do sądów 17 pozwów o alimenty na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.  

 
 

1.3. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach 
zastępczych.   
 

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

zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 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 V/V/36/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. 

warunki 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 2017r. wydano 161 decyzji regulujących kwestię odpłatności za pobyt dzieci                           

w rodzinach zastępczych, w tym: 

 153 decyzje o odstąpieniu od ustalenia opłaty,  

 4 decyzje ustalające opłatę,  

 1 decyzję o umorzeniu w całości opłaty,  

 1 decyzję w sprawie rozłożenia opłaty na raty,  

 1 decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego, 

 1 postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego.  
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Należy nadmienić, że występują duże trudności z wyegzekwowaniem naliczonych opłat 

od rodziców biologicznych. Po dwukrotnym wysłaniu upomnienia do osoby zobowiązanej, sprawa 

kierowana jest do Starostwa Powiatowego w Sławnie celem dochodzenia zwrotu środków 

finansowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z uwagi na nieściągalność 

należności od osób zobowiązanych, postępowanie najczęściej zostaje umorzone przez Urząd 

Skarbowy. Ponadto w wielu przypadkach występują trudności z ustaleniem miejsca pobytu 

rodziców biologicznych.W takich sytuacjach kierowane są wnioski do Sądu Rejonowego o 

wyznaczenie kuratora do doręczeń dla nieobecnego uczestnika postępowania administracyjnego.  
 

W 2017r. z wpłat dokonanych przez rodziców biologicznych, którym naliczono opłatę                

za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej uzyskano łączną kwotę  5.014,77 zł stanowiącą dochód 

powiatu. 
 

1.4.  Usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki i rodziny  
zastępcze.   
 

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

zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.) osobie opuszczającej, po osiągnięciu 

pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą 

lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy 

zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:  
 

1) przyznaje się pomoc na:  

a) kontynuowanie nauki,  

b) usamodzielnienie,  

c) zagospodarowanie, 

2) udziela się pomocy w uzyskaniu:  

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,  

b) zatrudnienia, 

3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną. 
 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r.,                    

poz. 1769 z późn. zm.) osoba pełnoletnia opuszczająca 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, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii 

zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zostaje objęta 
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pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez 

pracę socjalną, a także pomocą:  

1) pieniężną na usamodzielnienie, 

2) pieniężną na kontynuowanie nauki, 

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, 

4) w uzyskaniu zatrudnienia, 

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 
 

W roku 2017 udzielono pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki 

opiekuńczo - wychowawcze, młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz dom dla matek                       

z małymi dziećmi i kobiet w ciąży: 

a) na usamodzielnienie – 10 osobom na łączną kwotę56.172,00 zł, 

b)  na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 12 osobom na łączną kwotę  18.027,71 

zł, 

c) na kontynuowanie nauki – 20 osobom na łączną kwotę 82.165.47 zł. 

Łącznie wydatkowano kwotę 156.365,18 zł.  
 

 Osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze przyznano w roku 2017 

następujące pomoce:  

a)  na usamodzielnienie – 5 osobom na łączną kwotę 19.782,00 zł, 

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 8 osobom na łączną kwotę 11.995,00 zł, 

c) na kontynuowanie nauki –  31 osobom na łączną kwotę 136.392,19 zł.  

Łącznie wydatkowano kwotę 168.169,19 zł.    
 

  W 2017r. zorganizowano również grupy wsparcia dla wychowanków. Pierwsze dwa 

spotkania odbyły się dnia 25 kwietnia oraz dnia 2 czerwca i poprowadził je pracownik 

socjalny Centrum. Natomiast w dniu 13 października 2017r.zajęcia odbyły się pod 

przewodnictwem doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery ze Sławna.  

  Osoby usamodzielniane miały możliwość korzystania z bezpłatnych indywidualnych 

konsultacji z radcą prawnym oraz psychologiem, które organizowane były w formie dyżurów 

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. Ponadto w razie potrzeby 

wsparcia pełnoletnim wychowankom udzielali również pracownicy Centrum, m.in. 

pracownik socjalny, pedagog i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

1.5.  Ponoszenie przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dziecka     
 umieszczonego w rodzinie zastępczej. 
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  Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 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. Wydatki poniesione przez gminy w roku 2017 

wyniosły łącznie 291.424,91 zł i kształtowały się następująco: 

 Miasto Sławno – 134.848,93 zł 

 Miasto Darłowo – 54.647,80 zł  

 Gmina Sławno – 27.658,43 zł  

 Gmina Darłowo – 12.145,01 zł  

 Gmina Malechowo – 32.764,75 zł 

 Gmina Postomino – 29.359,99 zł 
 

 

II.  INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA  

Opieka instytucjonalna nad dzieckiem na terenie powiatu sławieńskiego w 2017r. zapewniona 

była przez 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze, które dysponowały łącznie                        60 

miejscami.  
 

 Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie - 30 miejsc.  

W 2017r. do Domu Dziecka w Darłowie skierowano 3 dzieci z terenu powiatu sławieńskiego.                 

Na dzień 31 grudnia 2017r. liczba dzieci w placówce wyniosła 29 wychowanków. 
 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie - 30 miejsc. 

W 2017r. w placówce umieszczono 12dzieci, w tym 6 pochodzących z terenu powiatu 

sławieńskiego, 3- pochodzących z terenu powiatu koszalińskiego, 2- z miasta Koszalina i 1- z miasta 

Szczecina.Na dzień 31 grudnia 2017r. liczba dzieci w placówce wyniosła 26 wychowanków. 
 

2.1. Umieszczanie dzieci poza terenem powiatu sławieńskiego.  

  W dniu 1 grudnia 2014r. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie 

jedno dziecko pochodzące z terenu powiatu sławieńskiego zostało umieszczone                                 

w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Zawarto Porozumienie                 

z Powiatem Myśliborskim w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych 

na jego opiekę i wychowanie w ww. placówce. Kwotę średnich miesięcznych wydatków              

na utrzymanie dziecka w placówce pokrywa powiat sławieński.  

   W dniu 12 sierpnia 2015r. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego                          

w Koszalinie małoletni chłopiec pochodzący z terenu powiatu sławieńskiego został 
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umieszczony w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci                      

i Młodzieży w Zbrosławicach. Miesięczną opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie 

podopiecznego pokrywa powiat sławieński, a następnie Miasto Sławno w wysokości 50% 

opłaty. 

2.2. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach  
       opiekuńczo – wychowawczych. 
 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 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 V/V/36/15 z dnia                

16 kwietnia 2015r. 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 instytucjonalnej pieczy zastępczej orazuchwały Nr XII/V/87/15 

Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych 

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

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za wyżywienie                                       

i zakwaterowanie za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.  

W2017r. wydano 57 decyzji odstępujących od ustalenia opłaty dla rodziców 

biologicznych dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej. 

 W roku sprawozdawczym, z wpłat dokonanych przez rodziców biologicznych, którym 

naliczono opłatę (w poprzednich latach) za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

uzyskano łączną kwotę 3.058,42zł stanowiącą dochód powiatu.  
 

2.3.  Zawieranie porozumień. 

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

i systemie pieczy zastępczej w 2017r. powiat sławieński zawarł porozumienia z powiatem: 

Koszalińskim, gminą miastem Koszalinem oraz Szczecinem dla dzieci przebywających w 

Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Sławnie.  

 

2.4. Współfinansowanie gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – 
       wychowawczych. 
 

Współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo                                     

-wychowawczych w 2017r. odbywało się przez: miasto Sławno, gminę Sławno, gminę 

Darłowo, gminę Postomino iMalechowo oraz miasto Darłowo. Samorządy ponosiły 

odpowiednio koszty w wysokości 10%, 30% i 50% średnich miesięcznych wydatków 
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przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do dnia                    

31 grudnia 2017r. na łączną kwotę 679.398,41zł stanowiącą dochód powiatu. 

 

 

2.5. Dochody powiatu z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach   
       opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu  
       sławieńskiego. 
 
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu 

sławieńskiego w 2017r. przebywało 9 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. 

Dochód powiatu w 2017r. wyniósł – 250.863,02zł,w tym: 

- powiat kołobrzeski – 141.090,51zł, 

- powiat Koszalin – 71.189,24zł, 

- Miasto Szczecin – 26.004,84zł,  

- Miasto Koszalin  – 12.578,43zł. 
 

2.6. Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych. 

 W 2017r. Dyrektor PCPR wystąpiła do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny                              

i Nieletnich z 3 pozwami o alimenty na rzecz małoletnich przebywających w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie oraz 4 pozwami o zmianę osoby uprawnionej do 

odbioru świadczeń alimentacyjnych.  

 

III. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

3.1. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

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

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511) i rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów 

zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926) w 2017r. realizowano 

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, 
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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 XXVI/V/189/17 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 kwietnia 2017r.                  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na 

wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu na 2017r., na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono środki Funduszu w wysokości              

1.035.215,00 zł.  

Uchwałą Nr XXX/V/212/17 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 września 2017r. 

zwiększono środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych o kwotę 12.215,00 zł, (środki dodatkowo przekazane zostały przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po dokonaniu korekty 

„informacji o wysokości środków PFRON przypadających dla powiatu w 2017r.”).  

Uchwałą Nr XXXI/V/220/17 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 26 października 2017r. 

zwiększono środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych o kwotę 92.186,00zł, pochodzącą z zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy                             

w Sławnie.  

Ostateczna wysokość środków Funduszu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Centrum podjęta została         

Uchwałą Nr XXXIII/V/234/17 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2017r. i wyniosła 

1.109.616,00 zł. 

     Wykorzystanie środków PFRON w poszczególnych zadaniach przedstawia poniższa 

tabela. 

Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017r.                                               

(po zaokrągleniu do pełnego złotego) 
 

L.p. 
 

Nazwa zadania 
 

Liczba 
osób, które 
otrzymały 

dofinansowanie 

 
Kwota 

otrzymanych 
środków 

finansowych 
(zł) 

 
Kwota 

wydatko- 
wanych 
środków 

finansowych 

 
Procentowe 
wykorzysta-
nie środków 
finansowych 

 
Niewy- 

korzystane 
środki 

finansowe 
(zł) 
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 (zł) 

1. Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych  

 
 

53 
 

 

55.488,00 

 
 

55.488,00 
 
 

 
 

100% 
 

 

 
0,00 

 

2. Dofinansowanie 
zaopatrzenia  w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne 
 i środki pomocnicze 
przyznawane osobom  
niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych 
przepisów 

 
276 

 

 
329.483,00 

 
329.346,00 99,96% 137,00 

-osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
- 

 
- 

3. Dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 
osóbniepełnosprawnych. 

600 9.956,00 9.956,00 100% 0,00 

4. 
 
 
 
 
 
 

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych,  
w  komunikowaniu się  
i technicznych w związku  
z indywidualnymi 
potrzebami osób 
niepełnosprawnych 

36 154.829,00 154.577,00 99.84% 252,00 

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 

 
 
 
 

559.860,00 

 
 
 
 

559.860,00 

 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 

0 

RAZEM 1000 
 

1.109.616,00 1.109.227,00 99,97% 389,00 

Źródło: PCPR w Sławnie. 

W 2017r. osoby niepełnosprawne skorzystały z dofinansowaniaze środków 
PFRON w ramach następujących zadań: 
 

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych. 
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 Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami 

wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie 

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

zajęciach przewidzianych programem turnusu.   

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/V/189/17 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 kwietnia 

2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na 

wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu na 2017r., oraz Zarządzenia nr 7/2017 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 27 kwietnia 2017r. 

przyznawano wyłącznie osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat oraz w wieku do 24 lat 

uczącym się i niepracującym.  Na realizację zadania dotyczącego dofinansowania 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

dysponowano kwotą  w wysokości 55.488,00zł. 
 

W ramach wyżej omawianego zadania w ubiegłym roku wpłynęło 165 wniosków,             

w tym dzieci- 29, osoby dorosłe - 136 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:   

 dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami - 47 osób (24 wnioski)  na 

kwotę 49.158,00zł.   

 dorosłe osoby niepełnosprawne do 24 roku życia uczące się i niepracujące - 6 osób  (3 

wnioski) na kwotę 6.330,00zł 

Łącznie pomocą objęto 53 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami (27 wniosków) 

i udzielono pomocy finansowej na kwotę 55.488,00 zł. 
 

 Z pozostałych  133 wniosków osób dorosłych: 

 1 osoba złożyła rezygnację z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 

 132 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie zgodnie z przyjętymi zasadami 

przyznawania dofinansowań. 

 W przypadku dzieci: 

 5 osób złożyło rezygnację z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,  

 pozostałe wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 

W roku 2017 przeprowadzona została kontrola w trzech ośrodkach posiadających wpis 

do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.   

 
b) dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki    
   pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 
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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  zadania w ubiegłym roku złożono 286 wniosków,  w tym dzieci – 33,  

osoby dorosłe - 253 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

 dzieci i młodzież niepełnosprawna  - 33 osoby  na kwotę 81.198,00 zł,  

 dorosłe osoby niepełnosprawne -  243 osoby na kwotę  248.148,00 zł. 

Łącznie pomocą objęto 276 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej 

na kwotę 329.346,00 zł. 

Rozpatrzono negatywnie: 

 3 wnioski z uwagi na brak wystarczających środków Funduszu na realizację zadania,  

 2  wnioski z uwagi na brak podstaw do pozytywnego załatwienia sprawy,  

 4 osoby utraciły przyznane dofinansowanie z uwagi  na bezpodmiotowość wniosku 

(zgon wnioskodawcy), 

 1 osoba złożyła rezygnację. 

 
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 27 wniosków,                 

w tym dzieci  – 1, osoby dorosłe – 26 
 

 Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

 dzieci i młodzież niepełnosprawna – 1 osoba na kwotę 4.167,00 zł, 

 dorosłe osoby niepełnosprawne – 15 osób na kwotę  96.569,00 zł. 
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Łącznie pomocą objęto 16 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na kwotę 

100.736,00 zł. 
 

 Rozpatrzono negatywnie: 

 2 wnioski z uwagi na brak podstaw do przyznania dofinasowania, 

 9 osób złożyło rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.   
 

W ramach zawartych umów o dofinansowanie ww. zadania przeprowadzone zostały 

kontrole w miejscu zamieszkania wnioskodawcy z wykorzystania przedmiotu 

dofinansowania. Wyniki kontroli pozytywne,  nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 Bariery w komunikowaniu są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające 

osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 

W ramach tego zadania w ubiegłym roku złożono 8 wniosków, w tym dzieci  - 5,  

osoby dorosłe – 3 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

 dzieci i młodzież niepełnosprawna – 4 osoby na kwotę 8.326,00 zł, 

 dorosłe osoby niepełnosprawne – 3 osoby na kwotę 6.843,00 zł. 

Łącznie pomocą objęto 7 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 15.169,00 zł. 
 

Rozpatrzono negatywnie:  

 1 wniosek z uwagi na brak przesłanek uzasadniających przyznanie dofinansowania. 

 

W ramach zawartych umów o dofinansowanie zadania przeprowadzona została 

kontrola z wykorzystania przedmiotu dofinansowania w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy. Wynik kontroli pozytywny,  nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

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 16 wniosków, w tym dzieci 1,  

osoby dorosłe – 15 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

 dzieci i młodzież niepełnosprawna – 1 osoba na kwotę 2.233,00 zł, 

 dorosłe osoby niepełnosprawne – 12 osób na kwotę  36.439,00 zł.  

Łącznie pomocą objęto 13 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej              

na kwotę 38.672,00 zł. 
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Rozpatrzono negatywnie:  

 1 wniosek z uwagi na brak przesłanek uzasadniających przyznanie dofinansowania; 

 2 wnioski z uwagi na złożoną rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.  

W ramach zawartych umów o dofinansowanie zadania przeprowadzone zostały 

kontrole z wykorzystania przedmiotu dofinansowania w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy. Wyniki kontroli pozytywne, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

  

d) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika – osoby 
niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi                                                
z niepełnosprawności. 
 

W zakresie w/w zadania w 2017r. do Centrum nie wpłynął żaden wniosek.  

 

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

W 2017r. udzielono dofinansowania ze środków PFRON dla Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin 

Ościennych do Powiatowego pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych pn. 

„Kolorowy zawrót głowy”. Piknik odbył się w dniu 26 maja 2017r. w Starym Jarosławiu. W 

imprezie uczestniczyło około 600 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sławieńskiego 

wraz z niezbędnymi opiekunami. Podczas imprezy osoby niepełnosprawne mogły 

zaprezentować przed zebraną publicznością zdolności wokalne, plastyczne, kulinarne, które 

były oceniane przez grono jury oraz rywalizować w zorganizowanych zawodach sportowych.   

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 9.956,00 zł. 

            Należy nadmienić, iż jednostką odpowiedzialną za współrealizację zadania był 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie. 

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych opiniowane są przez Komisje do spraw opiniowania wniosków, 

powołane w ramach poszczególnych zadań. 

 

f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej. 

Ogólna liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie objęta dofinansowaniem 

wyniosła 35 osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy terapii zajęciowej posiadali 

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 
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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, rękodzieła i malarstwa, witrażu, 

wikliniarsko-stolarska na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa 

się formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji oraz planowane efekty rehabilitacji.  

Kwota środków ogółem wydatkowana w 2017r. na pokrycie kosztów działalności 

Warsztatu wyniosła 622.067,00 zł, z czego kwota w wysokości: 

 559.860,00 zł (90% ogółu kosztów)  stanowi dofinansowanie ze środków PFRON, 

 62.207,00 zł stanowi dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Sławnie przyznane         

w drodze odrębnej umowy. 

W 2017r. w Warsztacie przeprowadzona została kontrola, która obejmowała rok  

2016. Wynik kontroli pozytywny.  

 

3.2. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 
 

 W 2017r. na podstawie zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Sławieńskim umowy Nr AS3/000013/16/D w sprawie 

realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z dnia 24 kwietnia 2013r. Centrum 

realizowało zadania z zakresu w/w programu.  

 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą                 

nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. wyznaczył kierunki działań oraz warunki brzegowe 

obowiązujące realizatorów pilotażowego programu w 2017r. Zasady przyznawania 

dofinansowań w ramach programu w 2017r. w powiecie sławieńskim zostały podjęte 

Uchwałą Nr CXII/477/17 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 8 marca 2017r. Uchwała oprócz 

zasad przyznawania dofinansowań ustalała: 

 wzór wniosków,  

 wzór karty oceny merytorycznej wniosków, 

 minimalną liczbę punków uprawniających do uzyskania dofinansowania ze środków 

PFRON, 
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 termin przyjmowania wniosków w ramach w/w programu.  

 W celu upowszechnienia informacji o programie przeprowadzono promocję 

publikując informacje w prasie lokalnej na stronie internetowej Centrum, informując ośrodki 

pomocy społecznej, stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz szkoły 

ponadgimnazjalne w tym ośrodek szkolno-wychowawczy. Informacja o programie 

zamieszczona była również na tablicy informacyjnej Centrum. 

 Kwota otrzymanych środków na realizację programu wyniosła 123.368,04 zł, w tym     

na realizację poszczególnych zadań 115.838,53 zł. – Aneks nr 16 z dnia 8 grudnia 2017r.                    

do Umowy nr AS3/000013/16/D z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie realizacji pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd”. 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku złożono 31 wniosków.  

Liczba osób niepełnosprawnych, z którymi zawarto umowy dofinansowania: 21 osób 

(30 wniosków) na kwotę 78.547,75 zł, 1 osoba złożyła rezygnację z ubiegania się                                    

o dofinansowanie. 

 Wypłata dofinansowań w Module II, zgodnie z obowiązującymi zasadami następuje                

do dnia 15 kwietnia 2018r.       

Wykorzystanie środków PFRON na realizację programu przedstawia poniższa tabela. 

 
Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w ramach zadań pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017r., na podstawie 
zawartych umów. 
 

l.p. Nazwa zadania Źródło 
finansowania 

Liczba 
osób 

Kwota 
(zł) 

Efekt 

 
1. 
 
 

Moduł I, Obszar A, 
Zadanie 1 – pomoc  

w zakupie i montażu 
oprzyrządowania  
do posiadanego 

samochodu 

 
PFRON 

 
0 

 
0 

Aktywizacja społeczna, 
zawodowa lub wsparcie  

w utrzymaniu zatrudnienia 
poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier  
w poruszaniu się oraz barier 

transportowych. 
 

 
2. 
 
 

Moduł I, Obszar A, 
Zadanie 2 – pomoc w 

uzyskaniu prawa jazdy 
kat. B  

 
PFRON 

 
1 

 
1.556,00 

Aktywizacja społeczna, 
zawodowa lub wsparcie  

w utrzymaniu zatrudnienia 
poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier  
w poruszaniu się oraz barier 

transportowych. 
 

3. 
 
 

Moduł I, Obszar B, 
Zadanie 1 – pomoc  
w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub 
jego elementów oraz 

oprogramowania 

PFRON 1 3.510,00 

Przygotowanie 
beneficjentów programu  

z zaburzeniami ruchu  
i percepcji wzrokowej  

do pełnienia różnych ról 
społecznych poprzez 

umożliwienie im włączenia 
się do tworzącego się 
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społeczeństwa 
informacyjnego. 

 
4. 
 
 

Moduł I, Obszar B, 
Zadanie 2 – 

dofinansowanie szkoleń 
w zakresie obsługi 

nabytego w ramach 
programu sprzętu 

elektronicznego                 
i oprogramowania 

PFRON 0 0 

Przygotowanie 
beneficjentów programu  

z zaburzeniami ruchu  
i percepcji wzrokowej  

do pełnienia różnych ról 
społecznych poprzez 

umożliwienie im włączenia 
się do tworzącego się 

społeczeństwa 
informacyjnego. 

 
5. 

Moduł I, Obszar C, 
Zadanie 1 – pomoc  
w zakupie wózka 

inwalidzkiego                  
o napędzie 

elektrycznym 

Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi 
realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017r. zadanie 

nie było realizowane. 

 
6. 

Moduł I, Obszar C, 
Zadanie 2 – pomoc w 

utrzymaniu sprawności 
technicznej 

posiadanego wózka 
inwalidzkiego                   

o napędzie 
elektrycznym  

 
PFRON 

 
4 

 
7.070,00 

Przygotowanie 
beneficjentów programu  

do aktywizacji społecznej, 
zawodowej lub wsparcie  

w utrzymaniu zatrudnienia 
poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier  
w poruszaniu się oraz barier 

transportowych. 
 

 
7. 

Moduł I, Obszar C, 
Zadanie 3 – pomoc w 

zakupie protezy 
kończyny, w której 

zastosowano 
nowoczesne 

rozwiązania techniczne  

 
PFRON 

 
0 

 
0 

Przygotowanie 
beneficjentów programu  

do aktywizacji społecznej, 
zawodowej lub wsparcie  

w utrzymaniu zatrudnienia 
poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier  
w poruszaniu się. 

 
 

8. 
Moduł I, Obszar C, 

Zadanie 4 – pomoc w 
utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej 

protezy kończyny  
 

PFRON 
 

0 
 

0 

Przygotowanie 
beneficjentów programu do 

aktywizacji społecznej, 
zawodowej lub wsparcie w 

utrzymaniu zatrudnienia 
poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier  
w poruszaniu się. 

 
 

9. 
Moduł I Obszar D – 

pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby 
zależnej 

 
PFRON 

 
1 

 
2.244,00 

Umożliwienie beneficjentom 
programu aktywizacji 
zawodowej poprzez 

zastosowanie elementów 
wspierających ich 

zatrudnienie. 
 

10. 
Moduł II – pomoc 

 w uzyskaniu 
wykształcenia  

na poziomie wyższym 
 

 
PFRON 

 
14 

 
 

(23 
wnioski) 

 
64.167,75 

Poprawa szans 
beneficjentom programu na 

rywalizację  
o zatrudnienie na otwartym 

rynku pracy poprzez 
podwyższenie kwalifikacji. 

 Razem:  21 78.547,75  
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         Źródło: PCPR w Sławnie. 
 

W 2017r. przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania 

dofinansowań otrzymanych w roku 2016 na podstawie zawartych z beneficjentami pomocy 

umów. Wyniki kontroli pozytywne,  nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

3.3. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2016-2023”. 

 

W dniu 1 lutego 2017r. Uchwałą Nr XXIII/V/177/17 Rady Powiatu w Sławnie 

przyjęto „Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2023”.  
 

Głównym celem powiatu sławieńskiego w ramach działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych jest tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych 

do życia zawodowego i społecznego.  
 

Elementem towarzyszącym wdrażaniu programu jest jego monitorowanie i coroczna 

ocena realizacji. Dane do monitoringu pozyskiwane są od realizatorów odpowiedzialnych za 

wykonanie poszczególnych zadań. Sprawozdanie z realizacji programu stanowi integralną 

część rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Sławnie. 

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2017r. sporządzono na podstawie informacji  o 

podjętych działaniach przekazanych przez realizatorów:  

Starostwo Powiatowe w Sławnie, Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sławnie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności                  

w Sławnie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sławnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Postominie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, Szkołę Podstawową we Wrześnicy, Szkołę 

Podstawową Nr 3 w Darłowie, Szkołę Podstawową Nr 3 w Sławnie, Szkołę Podstawową w 

Lejkowie,  Szkołę Podstawową w Malechowie, Zespół Szkół w Sławnie, Społeczną Szkołę 

Podstawową w Dobiesławiu, Miejskie Gimnazjum w Darłowie 

oraz  informacje ogólnodostępne:  

Stowarzyszenie „AKSON” w Sławnie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu 

Sławieńskiego. 
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W realizacji celu strategicznego założono następujące cele operacyjne i działania:  

I. Podniesienie świadomości społecznej. 

      Działania: 

1. Kreowanie polityki informacyjnej. 

2. Podejmowanie działań w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej 

problematyki osób niepełnosprawnych. 

3. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym pełnej akceptacji. 

II. Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym.   

       Działania: 

1. Udział osób niepełnosprawnych we wszystkich formach życia społecznego. 

2. Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. 

3. Poradnictwo prawne i psychologiczne. 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych. 

III. Dostęp do diagnozy, leczenia i rehabilitacji. 

Działania: 

1. Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna. 

2. Oprzyrządowanie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. 

3. Objęcie rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

4. Poprawa opieki medycznej. 

IV. Dostęp do powszechnej edukacji. 

Działania: 

1. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji. 

2. Wspieranie systemu kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

3. Rozwój edukacji integracyjnej. 

4. Wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych. 

V. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

      Działania: 

1. Kampania informacyjna dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

2. Świadczenie usług pośrednictwa pracy. 

3. Szkolenie i przekwalifikowanie zawodowe.  

4. Poradnictwo zawodowe. 

5. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  
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Cel operacyjny I:Podniesienie świadomości społecznej. 

Podjęte działania: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

1. Rozpowszechniano informacje na temat dostępnych programów i form pomocy dla 

osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. 

2. Zamieszczono informacje na temat form pomocy dla osób niepełnosprawnych na 

tablicy ogłoszeń.  

3. Udzielano informacji na temat realizowanych zadań oraz ulg i uprawnień dotyczących 

osób niepełnosprawnych w siedzibie PCPR. 

4. Wysłano pisma z informacją o możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przez osoby niepełnosprawne do szkół 

ponadgimnazjalnych, ośrodka szkolno-wychowawczego, organizacji działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie sławieńskim oraz ośrodków pomocy 

społecznej,łącznie do 24 podmiotów. 

5. W miesiącu czerwcu i lipcu opublikowano w prasie lokalnej artykuł dotyczący zadań 

realizowanych w powiecie sławieńskim w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”. 

6. Udostępniano osobom niepełnosprawnym broszury, ulotki, magazyn „Integracja” 

poświęcone tematyce osób niepełnosprawnych.  

7. W 2017r. pracownicy Centrum uczestniczyli w trzech wyjazdowych spotkaniach na 

terenie powiatu sławieńskiego (w Urzędzie Gminy Darłowo, w Stowarzyszeniu Osób 

Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin 

Ościennych Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Darłowie, w 

Dziennym Domu dla Osób Starszych Senior-WIGOR w Wiekowie), gdzie 

przedstawiono zadania realizowane przez Centrum, informowano o możliwości 

skorzystania z bezpłatnych porad psychologa i radcy prawnego w siedzibie Centrum 

oraz udzielano wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania uczestników 

spotkań. 

8. Propagowano programy oraz kampanie społeczne podnoszące świadomość 

społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych poprzez zamieszczanie, 

udostępnianie materiałów informacyjnych. 
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9. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi i samorządami gmin w zakresie 

działań o charakterze informacyjnym. 

10. Promowano twórczość osób niepełnosprawnych poprzez udzielenie  dofinansowania 

ze środków PFRON dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin                   

i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych do Powiatowego 

pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych pn. „Kolorowy zawrót głowy”. 

Piknik odbył się w dniu 26 maja 2017r. w Starym Jarosławiu. W imprezie 

uczestniczyło około 600 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sławieńskiego 

wraz z niezbędnymi opiekunami. Podczas imprezy osoby niepełnosprawne mogły 

zaprezentować przed zebraną publicznością zdolności wokalne, plastyczne, kulinarne.  
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie 

1. Zorganizowano Dzień Osób z Zespołem Downa, Światowy Dzień Autyzmu, 

Międzynarodowy Dzień Głuchych, na których poruszano tematykę dotyczącą 

schorzeń. Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 80 osób. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Publikowano informacje dotyczące bieżącej działalności Dziennego Domu „Senior+” 

na stronach internetowych ww. jednostki, Gminy Darłowo, GOPS Darłowo,                        

w lokalnej prasie oraz z realizacji programu „Gmina Wspierająca Rodzinę”.  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Opublikowano 10 artykułów na stronie internetowej MOPS oraz w prasie na temat 

działalności Klubu „Niezapominajka” oraz „Dziupli” w Darłowskim Ośrodku 

Kultury. 

2. Informowano osoby niepełnosprawne o programach umożliwiających nabycie lub 

zmianę zawodu. 

3. Informowano na tablicy ogłoszeń o programach umożliwiających podnoszenie 

kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne. 

4. Współpracowano ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” w Darłowie. 

5. Przeprowadzono kampanię informacyjną przez Klub „Niezapominajka” w Miejskim 

Gimnazjum w Darłowie. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

1. Dystrybuowano czasopismo „Integracja”. 

2. Przeprowadzono kampanie informacyjne w szkołach, na lekcjach wychowawczych. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie, Szkoła Podstawowa w Lejkowie, 

Szkoła Podstawowa w Malechowie 

1. Przeprowadzono kampanie informacyjne, przybliżające problemy osób 

Niepełnosprawnych i ich walory na lekcjach wychowawczych – 4 razy. 

2. Włączenie się placówki w przygotowanie koncertu dla niepełnosprawnej wychowanki 

przedszkola. 

3. Przeprowadzono akcję sekcji SU „Wolontariat” pt.: „Wkręć się i pomagaj                               

z uśmiechem”. 

4. Podsumowano projekt gimnazjalny „Jesteśmy razem” na temat współpracy 

wolontariuszek z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą z Darłowa. 

5. Podczas szkolnych obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 

przeprowadzono akcję „Zaświeć się na niebiesko”  mającą na celu podniesienie 

świadomości społecznej. 

6. Zorganizowano przy współpracy nauczycieli, rodziców i Rady Rodziców kiermasz 

bożonarodzeniowy, z którego dochód przeznaczono na rehabilitację uczennicy. 

7. Brano udział w zbiórkach funduszy przeznaczonych na rehabilitację dla 2 osób - 2 

akcje. 

8. Współpracowano ze Stowarzyszeniem „AKSON Warsztaty Terapii Zajęciowej                    

w Sławnie. 

9. Zorganizowano zajęcia edukacyjno-wychowawcze w zakresie „Praw dziecka”. 

10. Przeprowadzono pogadanki na godzinach wychowawczych, m.in.: „Bądźmy 

tolerancyjni”, „ Jestem doceniany – doceniam innych”, „Co to znaczy dobry człowiek 

– czy warto nim być?”, „Co to jest tolerancja - wzmacnianie poczucia własnych 

wartości”.  

11. Zorganizowano spektakl kabaretowo-edukacyjny „Supełki - nieoczekiwana zamiana 

miejsc”.  

12. Zorganizowano warsztaty „ Każdy inny, wszyscy równi” – pakiet edukacyjny ZHP. 

13. Zorganizowano zajęcia o charakterze rozwijającym kompetencje emocjonalno-

społeczne „W krainie dobroczynności”.  

14. Opracowano gazetkę tematyczną „Międzynarodowy Dzień Tolerancji’. 
 

 

Szkoła Podstawowa we Wrześnicy 

1. Przeprowadzono lekcje wychowawczą „Inny nie znaczy gorszy”, „Tolerancja 

2. Opracowano gazetkę szkolną o tematyce:  „Niepełnosprawni”, „Tolerancja”. 

3. Zorganizowano przedstawienie teatralne dot. tolerancji. 
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Społeczna Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu 

1. Dwukrotnie zorganizowano Dzień Tolerancji, w którym udział wzięło około 90 osób. 
 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie 

1. Dwukrotnie zorganizowano kiermasz, z którego dochód przeznaczono na rehabilitację 

2 niepełnosprawnych dzieci. 

2. Zorganizowano zajęcia „Niepełnosprawni są wśród nas”.  

3. Przeprowadzono kampanię informacyjną w szkole pn.: „Światowy Dzień Konwencji 

Praw Człowieka”. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Darłowie 

1. Zorganizowano imprezy szkolne (okolicznościowe,wycieczki, biwaki, festyny, 

zawody sportowe) i pozaszkolne związane z integracją dzieci, rodziców, nauczycieli i 

środowiska lokalnego. 

2. Angażowano uczniów niepełnosprawnych do udziału w konkursach i imprezach 

szkolnych oraz pozaszkolnych. 

3. Zachęcano uczniów do uczestniczenia w życiu szkoły poprzez pracę w Samorządzie 

Uczniowskim, Caritas i Szkolnym Klubie Wolontariatu oraz udziału w akcjach 

charytatywnych. 

4. Zorganizowano spotkania z osobami niepełnosprawnymi w Dziennym Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Terapeutycznym w Darłowie. 

5. Zorganizowano Dzień Tolerancji, Dzień Życzliwości. 

6. Przeprowadzono apel „Prawa dziecka”. 

7. Przeprowadzono zajęcia tematyczne przez wychowawców – „Niepełnosprawni są 

wśród nas”, „Inny nie znaczy gorszy”, „Umiem pomagać innym”. 
 

 

Zespół Szkół w Sławnie 

1. Współpracowano z Fundacją DKMS w celu pozyskania dawców komórek 

macierzystych. 

2. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi 

Potrzebami Edukacyjnymi „Razem” w Sławnie. 

3. Wzięto udział w corocznych akcjach „Mundurowi dla…”. 
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4. Brano udział w spotkaniu z grupą olimpijczyków paraolimpijskich z Fundacji 

Akademia Integracji. 

5. Zorganizowano Dzień Życzliwości, promowano ideę życzliwości wśród uczniów,                 

w instytucjach oraz na terenie miasta Sławno. 

6. Zorganizowano Dzień Tolerancji, którego celem było kształtowanie u uczniów  

postawy tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań, postaw 

innych ludzi. 

Miejskie Gimnazjum w Darłowie 

1. Realizowano zadania wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego w ramach 

edukacji obywatelskiej: „poszanowanie i tolerancja dla innych”, w tym kształtowanie 

postaw empatycznych wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

2. Współpracowano z Klubem „Niezapominajka” w Darłowie oraz podopiecznymi 

Stowarzyszenia osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi 

Darłowskiej i Gmin Ościennych poprzez cykliczne organizowanie imprez sportowo-

integracyjnych z okazji „Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych”. 

3. Angażowano uczniów z niepełnosprawnościami do udziału w imprezach szkolnych, 

pozaszkolnych oraz konkursach i zawodach. 

 

Cel operacyjny II:Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym. 
 

Podjęte działania: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

1. Realizowano pilotażowy program „Aktywny samorząd”. W ramach programu osoby 

niepełnosprawne otrzymały pomoc: 

- w uzyskaniu prawa jazdy kat. B – 1 osoba,  

- w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 1 

osoba,  

- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego                   

o napędzie elektrycznym – 4 osoby,   

- w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej – 1 osoba,   

- w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 14 osób. 

Kwota otrzymanych środków na realizację programu wyniosła 123.368,04 zł, w tym  

na realizację poszczególnych zadań 115.838,53 zł. Zgodnie z  Aneksem nr 16 z dnia               
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8 grudnia 2017r. do Umowy nr AS3/000013/16/D z dnia 24 kwietnia 2013r. w 

sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W ramach  tego  

zadania w ubiegłym roku z dofinasowania skorzystało 21 osób na łączną kwotę 

78.547,75 zł. 

2. Wzmocniono rozwój działalności organizacji pozarządowych poprzez  

dofinansowanie ze środków PFRON: 

- kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie w wysokości - 

559.860,00 zł (co stanowi 90% ogółu kosztów);  

- organizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin                       

i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych Powiatowego 

pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych pn. „Kolorowy zawrót 

głowy” w wysokości  9.956,00 zł. 

3. Udzielano pomocy osobom  niepełnosprawnym w wypełnianiu wniosków oraz 

załatwianiu spraw urzędowych. 

4. Przyznano osobom niepełnosprawnym dofinasowania ze środków PFRON do 

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Łącznie 

udzielono pomocy 36 osobom niepełnosprawnym z powiatu sławieńskiego na kwotę 

154.577,00zł. 

5. Od stycznia 2017r. do grudnia 2017r. w Centrum zorganizowano bezpłatne 

indywidualne konsultacje z psychologiem i z radcą prawnym, z których korzystali 

mieszkańcy powiatu.  
 

Starostwo Powiatowe w Sławnie 

1. Wzmocniono rozwój działalności organizacji pozarządowych poprzez  

dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Sławnie w wysokości – 62.207,00 zł (co stanowi 10% ogółu kosztów).  
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Realizowano program pn. „Gmina Wspierająca Rodzinę” w ramach którego:  

- podejmowano działania mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin pn. „Tacy sami rodzice-takie same dzieci”, 

- utworzono 4 punkty konsultacyjne na bazie 4 punktów pracy socjalnej                           

w miejscowościach Dobiesław, Kowalewice, Domasławice, Bukowo Morskie                         

w zakresie udzielania porad o możliwościach korzystania ze wsparcia 

finansowego i rzeczowego oraz udzielania informacji dotyczących usług i 

świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
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- wprowadzono w tematykę niepełnosprawności dzieci i młodzież ze szkół z 

terenu gminy Darłowo, 

- zorganizowano powiatowy piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych pod 

nazwą „Kolorowy zawrót głowy”, 

- zorganizowano spotkanie grupy samopomocowej osób niepełnosprawnych pn. 

„Lepsze Jutro”.  

2. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie spotkań integracyjnych, informacyjno – promocyjnych 

z seniorami i osobami niepełnosprawnymi (3 spotkania).  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Całoroczna działalność Klubu „Niezapominajka”. 

2. Całoroczna działalność grupy samopomocowej matek dzieci niepełnosprawnych 

„Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko”. 

3. Utworzono nieformalną grupę spotkań „Dziupla”.  
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

1. Współpracowano ze Stowarzyszeniem „Nasza przyszłość” oraz Stowarzyszeniem 

„Razem lepiej”, zorganizowano transport na piknik integracyjny dla osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów; współuczestniczono w imprezach 

okolicznościowych. 

2. Opracowano projekt „Zróbmy to razem” umożliwiający osobom niepełnosprawnym 

nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie 

1. Realizowano Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2016-2020 poprzez udzielanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania wydatków 

poniesionych na zakup leków zleconych przez lekarza, dofinasowanie badań 

kontrolnych specjalistycznych i hospitalizacji, dofinasowanie do uczestnictwa w 

zabiegach rehabilitacyjnych i specjalistycznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i 

zaopatrzenia ortopedycznego, dofinasowanie kursu prawa jazdy kategorii B w celu 

podniesienia mobilności oraz dofinansowanie do zakupu środków dydaktycznych. 
 

Zespół Szkół w Sławnie 

1. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu: realizowano akcje charytatywne 

połączone z kampaniami informacyjnymi – „Podaruj prezent na święta małym 
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pacjentom Przylądka Nadziei, zorganizowano zbiórkę nakrętek dla podopiecznych 

Darłowskiego centrum Wolontariatu. 
 

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie 

1. Wydano 254 karty parkingowe.  

2. Wydano 235 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 27 dla dzieci do 16 roku 

życia potwierdzających podstawę do korzystania z ulg i uprawnień. 

Cel operacyjny III: Dostęp do diagnozy, leczenia i rehabilitacji. 

Podjęte działania: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

1. Udzielano  dofinasowań ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Łącznie pomocą objęto 276 

osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na kwotę 329.346,00 zł. 

2. Udzielono dofinansowań ze środków PFRON do uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Łącznie pomocą 

objęto 53 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami i udzielono pomocy finansowej 

na kwotę 55.488,00zł. 
 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie 

1. Zorganizowano zajęcia dla klas szkół ponadpodstawowych z zakresu edukacji 

zdrowotnej, przeciwdziałania zagrożeniu HIV i chorobom AIDS oraz zachowania 

wobec osób zakażonych. W zajęciach udział wzięło około 30 osób. 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 

1. Zorganizowano akcję „Koperta Życia”, której celem jest szybsze i skuteczniejsze 

udzielanie pomocy przez służby medyczne. Łącznie wydano 49 kopert. 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Zorganizowano spotkania dla seniorów i osób niepełnosprawnych na świetlicach 

wiejskich z dietetykiem oraz ratownikiem medycznym w ramach programu „Gmina 

Wspierająca Rodzinę” oraz spotkania tematyczne w Dziennym Domu „Senior+”                   

w Wiekowie z pielęgniarką, przedstawicielami stowarzyszeń. Łącznie zorganizowano 

16 spotkań. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie 
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1. Przeprowadzono zajęcia w placówkach wsparcia dziennego, promujące zdrowie: 

- „W zdrowym ciele zdrowy duch”  - przekazano podstawowe zasady czuwania 

nad własnym zdrowiem i profilaktyką zdrowego stylu życia, 

- „Woda i jej znaczenie w życiu człowieka”, 

- wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu, gry i zabawy na świeżym      

powietrzu, 

- „Jestem małym ratownikiem” – podstawy pierwszej pomocy. 

2. Współpracowano z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sławnie                  

w ramach realizacji:  

- XII edycji Krajowego Programu Profilaktyki Nadwagi i Otyłości „Trzymaj 

Formę”, 

- Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu – X edycja 

Krajowego programu edukacyjnego dla dzieci  w wieku przedszkolnym (5-6 lat), 

ich rodziców i opiekunów pt. „Czyste powietrze wokół nas”, 

- Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych 

„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. 

3. Objęto 572 kobiety w wieku 25-59 lat profilaktyką raka szyjki macicy kobiety.  

4. Przeprowadzono profilaktykę chorób układu krążenia  dla 350 osób. 

5. Przeprowadzono profilaktykę gruźlicy dla 1.173 osób.  

6. Objęto profilaktyką i prewencją chorób układu ruchu 598 osób. 

 
 

Cel operacyjny IV: Dostęp do powszechnej edukacji. 

Podjęte działania: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

1. Propagowano wśród osób niepełnosprawnych możliwość uzyskania wykształcenia na 

poziomie wyższym w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”.  

2. Udzielono dofinasowań ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” – moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym  14 osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę  64.167,75zł. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie 

1. Zorganizowano 160 zajęć rewalidacyjnych dla 7 dzieci, 80 zajęć logopedycznych dla 

31 dzieci, oraz 80 zajęć z terapii pedagogicznej dla 1 dziecka.  
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2. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracował indywidualne programy 

edukacyjno-terapeutyczne, dokonał wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem diagnozy oraz zaleceń zawartych                           

w orzeczeniu ucznia oraz ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielanej uczniowi. Działaniem objęto 5 dzieci. 

3. Objęto 1 dziecko stałą opieką nauczyciela wspomagającego z uwagi na 

niepełnosprawność sprzężoną. 

 

 

Cel operacyjny V: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Podjęte działania: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

1. W Zespole Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w terminie od  dnia 6 września do dnia 5 

grudnia 2017r. umożliwiono osobie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

odbycie stażu rehabilitacyjnego. 

2. Udzielono dofinasowania w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”  kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu) 

1 osobie niepełnosprawnej. Celem tego działania było umożliwienie beneficjentowi 

programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających 

jego zatrudnienie. 

3. Zamieszczano informacje na temat programów promujących zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie i 

tablicy ogłoszeń. 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie 

1. Przekazano jednorazowe środki PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

2. Finansowano koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych. 

3. Zorganizowano staże, prace interwencyjne.  
 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego  

1. Realizowano projekt ,,Klub Integracji Społecznej w Sławnie"  współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego, Oś 
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priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia 

podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.9 Promowanie włączenia 

społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.Celem projektu jest 

podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej (80 osób) poprzez wdrażanie 

kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. 
 

 

Stowarzyszenie „AKSON” w Sławnie 

1. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej stwarzającego osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej              

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 

podjęcia zatrudnienia. 

 

IV. PRZECIWDZIAŁANIE 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 im bezpieczeństwa (powstrzymanie przemocy, odizolowanie sprawcy, itp.). 

Jednak te czynności nie wyczerpują możliwości pomocy, potrzebne jest objęcie rodziny 

także pomocą psychologiczną, prawną i 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 osób stosujących przemoc. 

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

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) oraz zgodnie z Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum realizowało Program oddziaływań 

korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Źródłem finansowania Programu była dotacja celowa w wysokości 7.614,00 zł 

(środki wykorzystane  - 7.614,00 zł). 

 Adresatami Programu było 11 osób stosujących przemoc, których uczestnictwo 

wynikało z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami 

zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Program ukończyło 7 osób, w tym 
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2 kobiety i 5 mężczyzn. Program korekcyjno - edukacyjny prowadzony był  w formie zajęć 

indywidualnych oraz 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. 

Należy zaznaczyć, że w 2017r. Centrum zapewniło specjalistyczne poradnictwo 

psychologiczne  i prawne dla osób potrzebujących wsparcia z terenu powiatu sławieńskiego.  

 

V. SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR POMOCY 

SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ORAZ 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ 
 

1) 20 marca 2017r. odbyło się spotkanie Zespołu Eksperckiego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie powiatu 

sławieńskiego, na które zaproszono Panią Iwonę Klimowicz doradcę z Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Panią Annę Zielińską Przewodnicząca II 

Wydziału Karnego Sędziego Sądu Rejonowego w Sławnie, Pana Marcina Wiśniewski 

PrzewodniczącegoIII Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sędziego Sądu Rejonowego 

w Sławnie. 

2) 31 marca 2017r. odbyło się spotkanie kadry kierowniczej Ośrodków Pomocy 

Społecznej w ramach doradztwa ROPS w temacie „Praca koordynator a asystent 

rodziny”. 

3) 4 kwietnia 2017r. zorganizowano spotkanie pracowników pomocy społecznej                            

z księdzem Krzysztofem Sendeckim Dyrektorem Domu Hospicyjno – Opiekuńczego                   

w Darłowie w temacie opieki paliatywno – hospicyjnej, personalizmu w podejściu                  

do człowieka oraz informacji na temat pakietu świadczeń w hospicjum domowym                      

i stacjonarnym dostępnym dla potrzebujących. 

4) 21 kwietnia 2017r. odbyło się spotkanie asystentów rodzin ośrodków pomocy 

społecznej, podczas którego omawiano wybrane zagadnienia związane z pracą 

asystenta rodziny. 

5) 23 października 2017r. odbyło się szkolenie pod nazwą „Odebranie dziecka z rodziny 

w związku z przemocą w rodzinie” prowadzone przez specjalistę w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowanego funkcjonariusza Policji                           

Pana Marka Mudanta. 
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6) 25 października 2017r. zorganizowano szkolenie dla kadry pomocy społecznej z 

terenu powiatu w temacie „Mediacje jako metoda rozwiązywania problemów 

społecznych” prowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa. 

7) 30 października 2017r. zorganizowano spotkanie dla kadr pomocy społecznej z terenu 

powiatu sławieńskiego pod nazwą „Wypalenie zawodowe i stres w pracy socjalnej” 

prowadzone przez psychologa Centrum Panią Annę Koprowicz. 

8) 30 października 2017r.  odbyło się szkolenie „ Zasady postępowania w razie zdarzeń o 

charakterze terrorystycznym”,  które poprowadziła sierżant Pani Agnieszka Łukaszek 

z Powiatowej Komendy Policji ze Sławna. 

 

VI. DODATKOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PCPR                              

W SŁAWNIE 
 
6.1. Działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

PROMOCJA RODZICELSTWA ZASTĘPCZEGO 
 

 

W 2017r. prowadzona była promocja rodzicielstwa zastępczego oraz podejmowane 

były inne działania na rzecz rozwoju i wspierania rodzinnej pieczy zastępczej tj.: 

1) cykl wywiadów z rodzinami zastępczymi zawodowymi o blaskach i cieniach 

pełnionej przez nich funkcji zamieszczonych w lokalnej prasie i na stronie 

internetowej Centrum, 

2) 3 banery reklamowe, które zawisły w halach widowiskowo – sportowych w Sławnie                   

i przy internacie Szkoły Morskiej w Darłowie, 

3) 50 komunikatów radiowych w Radiu Koszalin dotyczących promocji rodzicielstwa 

zastępczego, 

4) opracowanie ulotek i plakatów dotyczących rodzicielstwa zastępczego oraz 

przekazanie ich do wybranych instytucji na terenie powiatu: Poradni K przy Szpitalu 

Powiatowym w Sławnie,  przedszkoli w powiecie sławieńskim tj. Radosny Maluch w 

Sławnie, Przedszkole przy Szkole w Darłowie, Przedszkole nr 2 w Sławnie, Poradni 

Psychologiczno–Pedagogicznej w Sławnie, Urzędu Miejskiego w Sławnie, szkół m.in. 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie, Zespołu Szkół we Wrześnicy, Zespołu Szkół w 

Starym Jarosławiu, Zespołu Szkół w Postominie, Stowarzyszeniu AKSON, Urzędu 

Gminy Malechowo, Urzędu Gminy Darłowo, MOPS Sławno, 
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5) rozpropagowanie ulotek i plakatów dotyczących poszukiwania kandydatów na rodziny 

zastępcze podczas: 

 happeningu przeciwko wykorzystaniu kobiet i dziewcząt w Sławnie (14 lutego 

2017r.), 

 II Pikniku AGRO w Sławnie (29 kwietnia 2017r.), 

 obchodów 700-lecia Sławna (13 maja 2017r.), 

 obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa (8 lipca 2017r.), 

 „Wakacjady” w Sławnie (30 sierpnia 2017r.), 

 Dożynek Powiatowych (30 września 2017r.), 

6) założenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie profilu na Facebooku                  

– PCPR Sławno, gdzie umieszczane są informacje o szkoleniach, grupach wsparcia, 

poradnictwie specjalistycznym, konkursach, projektach skierowanych do osób 

wykluczonych społecznie czy wychowanków oraz rodzin zastępczych, 

7) przesłanie informacji do odczytania podczas ogłoszeń parafialnych wraz z ulotkami 

promującymi rodzicielstwo zastępcze dwukrotnie w marcu i wrześniu do lokalnych 

probostw, 

8) przesłanie informacji do odczytania podczas spotkania sołeckiego wraz z ulotkami 

promującymi rodzicielstwo zastępcze do 81 sołtysów z terenu powiatu, 

9) umieszczenie 17 informacji w lokalnej prasie promującej rodzicielstwo zastępcze, 

10) rozpropagowanie ulotek dotyczących promocji rodzicielstwa zastępczego wśród 

lokalnych przedsiębiorców podczas poszukiwania sponsorów na organizację Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego, 

11) stworzenie i kolportaż ulotek na temat organizacji pozarządowych będących 

wsparciem dla rodzin zastępczych, ulotek z prawami i obowiązkami rodzin 

zastępczych, 

12) zamieszczanie na stronie internetowej, tablicach informacyjnych oraz Facebooku 

Centrum informacji dotyczących ofert pomocowych i zaproszeń do udziału w 

szkoleniach, grupach wsparcia i projektach. 
 

Dnia 9 czerwca 2017r. na terenie Hubertówki Koła Łowieckiego „Jurand ze 

Spychowa” w Radosławiu  pod patronatem Starosty Sławieńskiego odbył się piknik z okazji 

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych i ich milusińskich. 

Podczas pikniku zorganizowano wiele atrakcji takich jak: konkurs ciast upieczonych 

przez rodziny zastępcze wraz z dziećmi, konkurs plastyczny pt. „Mój wolny czas z Rodziną”, 

konkurs dla najmłodszych – dekorowanie „babeczek”, dmuchane zjeżdżalnie. Podczas 
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pikniku najmłodszych zabawiali animatorzy – Minionki, którzy prowadzili ciekawe zabawy i 

konkursy, były też mydlane bańki i balonowe zwierzaki, cukrowa wata oraz popcorn. 

Pracowici wolontariusze z ZSA w Sławnie malowali dziecięce buzie, naklejali tatuaże i 

czarowali kolorowe  szaleństwa na dziecięcych głowach. Muzyczną niespodzianką był występ 

Darii Korowajczyk, która zachwycała wszystkich swoim talentem. 

Nie zabrakło również prezentacji sprzętu ratowniczego Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie oraz wozu policyjnego Komendy 

Powiatowej Policji w Sławnie. Niespodzianką pikniku był pokaz motocykli w czasie którego 

można było skorzystać z przejażdżki. Ciekawą atrakcją było stoisko Nadleśnictwa Sławno, 

które oferowało gry i zabawy edukacyjne związane z poszerzeniem wiedzy na temat życia 

roślin i zwierząt leśnych. 

Zapewniono piknikową kuchnię czyli pyszną grochówkę i bigos, jak również pieczone 

kiełbaski i kaszankę, świeże pączki i bułki drożdżowe, owoce oraz słodkości. 

Piknik został zorganizowany dzięki dofinansowaniu Zarządu Powiatu w Sławnie,  

środkom z projektu Centrum finansowanego przez Fundację EY, która zajmuje się wsparciem 

dzieci i opiekunów z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pomocy 

sponsorów. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA I KONKURSOWA 
 

W roku 2017 złożono wniosek w konkursie grantowym - 30 maja - świętujemy razem- 

organizowanym przez Fundację Ernst&Young i uzyskano dofinansowanie w wysokości 

5 999,00 zł na projekt pod nazwą „Bądźmy Razem VI”.  Całkowity budżet projektu wynosił 

9 723,00 zł. W ramach projektu zorganizowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w 

Radosławiu, cykl wywiadów z rodzinami zastępczymi zawodowymi ukazanymi w prasie 

lokalnej, 50 komunikatów radiowych promujących rodzicielstwo zastępcze wyemitowanych 

w Radiu Koszalin, trzy wykłady o tematyce wychowawczej dla rodzin zastępczych oraz 

banery reklamowe promujące rodzicielstwo zastępcze, które zawisły w Sławnie i Darłowie. 

Złożono również wniosek konkursowy w ramach Programu asystent rodziny                         

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Uzyskano dofinansowanie w wysokości              

120.000,00 zł.  

Złożono dwa wnioski o małe granty. Pierwszy  w ramach programu Tesco 

„Decydujesz, pomagamy” projekt pod nazwą „Z podniesioną głową w dorosłość” z myślą                                                

o usamodzielnianych wychowankach oraz do Fundacji Orlen „Dar serca” projekt pod tytułem 
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„Być jak rodzina zastępcza”. Niestety w obydwóch przypadkach nie uzyskano planowanego 

dofinansowania. 

W 2017 roku wspólnie z Liderem Projektu Województwem Zachodniopomorskim i 

powiatami goleniowskim, stargardzkim, kołobrzeskim złożono wniosek  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, na który 

zdobyto dofinansowanie. Celem głównym projektu pn. "Kurs na rodzinę" jest 

przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, natomiast celem 

szczegółowym jest podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób, dotkniętych ubóstwem, 

zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących. Dofinansowanie i 

realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. 

 

 

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

Zorganizowano 5 szkoleń, w których uczestniczyło 91 rodzin zastępczych (20 rodzin 

zastępczych zawodowych, 14 rodzin zastępczych niezawodowych, 57 rodzin zastępczych 

spokrewnionych) o następującej tematyce: 

 „Konsekwencje i stawianie granic dziecku” (27 kwietnia 2017r.), 

 „Trudności szkolne: z czego mogą wynikać, jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie  

z problemami, jak motywować do nauki” (27 września 2017r.), 

 „Doskonalenie umiejętności wychowawczych, radzenie sobie z emocjami oraz  

w sytuacjach napięcia” (18 października 2017r.), 

 „Praca z dzieckiem oparta na zasobach” (29 listopada 2017r.), 

 „Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej” (8 grudnia 2017r.). 
 

 
6.2. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy.          
 

W roku 2017r. podjęto następujące działania na rzecz przeciwdziałania przemocy              

na terenie powiatu sławieńskiego: 

 zorganizowano 1 posiedzenie Zespołu Eksperckiego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, 

 współpracowano ze środowiskiem lokalnym w szczególności z:  Sądem Rejonowym  

w Sławnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Wydziałem Karnym, Prokuraturą  

w Sławnie, Kuratorami, Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatową Poradnią 
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Psychologiczno-Pedagogiczną w Sławnie i Miejską Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Sławnie oraz przedstawicielami Oświaty, 

 współpracowano z kościołami i związkami wyznaniowymi w celu wprowadzania 

elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie,  

 opracowano i rozpropagowano ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy                    

na terenie powiatu sławieńskiego (ulotki zostały umieszczone na stronie internetowej 

Centrum, tablicach ogłoszeń oraz rozesłane do: Ośrodków Pomocy Społecznej, 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Stowarzyszeń, Szkół, Przedstawicieli 

Policji, Urzędów Miasta i Gmin, Ośrodków Zdrowia z  terenu powiatu 

sławieńskiego), 

 opracowano ulotki informacyjne o dyżurach specjalistów radcy prawnego                                 

i psychologa (informacja o dyżurach została umieszczona na stronie internetowej 

Centrum, tablicy ogłoszeń oraz rozesłana do wybranych instytucji w Powiecie, 

 pracownicy Centrum rozpropagowali plakaty i ulotki, informowali zainteresowanych 

o możliwości skorzystania z udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz 

instytucjach pomocowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie podczas: 

- happeningu „Nazywam się miliard – One Bilion Rising” przeciwko 

wykorzystywaniu dziewcząt i kobiet w Sławnie, 

- II edycji Pikniku Agro w Sławnie, 

- biesiady Stowarzyszenia Przyjaciół Warszkowa, 

- „Wakacjady” zorganizowanej przez OSiR i Urząd Miejski w Sławnie, 

- Powiatowych Dożynek w Sławnie, 

 udzielono  2 ofiarom  przemocy porad o prawach i instytucjach działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 11 osobom stosującym przemoc udzielono porad i przeprowadzono rozmowy w celu  

mobilizacji do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, 

 zamieszczono na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Centrum informacje 

dotyczące programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc oraz 

informacje dotyczące zmian nr telefonów pomocowych, specjalistycznych ośrodkach 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

 prowadzono monitoring skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

 
 

 

6.3. Działaniana rzecz osób niepełnosprawnych. 
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W ramach kreowania polityki informacyjnej oraz podejmowania działań w celu 

podniesienia świadomości społecznej dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych: 

 rozpowszechniano aktualne informacje na temat dostępnych programów i form 

pomocy poprzez stronę internetową, lokalną prasę, tablicę ogłoszeń, pisma kierowane 

do podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz szkół, 

 udostępniano osobom niepełnosprawnym oraz stowarzyszeniom bezpłatny magazyn 

dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół  pt. „Integracja”, 

 udostępniano „Poradnik dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów mieszkających 

w województwie zachodniopomorskim”, współfinasowany ze środków PFRON, 

 udzielano porad osobom niepełnosprawnym w ramach realizowanych zadań oraz na 

temat ulg i uprawnień,       

 prowadzono rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków, 

uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych i przyjmowania osób 

niepełnosprawnych oraz udostępniano oferty osobom niepełnosprawnym, 

 udostępniano informacje na temat specjalistycznego sprzętu, niezbędnego dla osób 

niepełnosprawnych, 

 informowano o możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji 

psychologicznych oraz z radcą prawnym, udostępniano ulotki, 

 rozpowszechniano informacje na temat możliwości otrzymania pomocy oferowanej 

przez fundacje i stowarzyszenia, 

 rozpowszechniano informacje o konkursach organizowanych dla osób 

niepełnosprawnych przez fundacje i stowarzyszenia, 

 pracownicy Centrum uczestniczyli w trzech wyjazdowych spotkaniach na terenie 

powiatu sławieńskiego (w Urzędzie Gminy Darłowo, w Stowarzyszeniu Osób 

Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin 

Ościennych Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny w Darłowie,                              

w Dziennym Domu dla Osób Starszych Senior – WIGOR w Wiekowie), gdzie 

przedstawiono zadania realizowane przez Centrum, informowano o możliwości 

skorzystania z bezpłatnych porad psychologa i radcy prawnego w siedzibie Centrum 

oraz udzielano wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników 

spotkania, 

 w dniu 5 września 2017r. z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie 

Centrum w Sławnie podpisało umowę stażową o odbywanie stażu rehabilitacyjnego 

przez uczestnika projektu pn.: „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie                  

w rynek pracy osób niepełnosprawnych”. Na podstawie umowy zapewniono stażyście 
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realizację stażu w Zespole Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,                          

w terminie od dnia 6 września 2017r. do dnia 5 grudnia 2017r.  
 

 

 

 

VII. ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
 

7.1. Potrzeby PCPR – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zakresie 
rodzinnej pieczy zastępczej: 
 
1) Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej: 

a) prowadzenie kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, 

b) pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, 

c) pozyskiwanie kandydatów na specjalistyczne rodziny zastępcze, 

d) organizacja spotkań integracyjnych dla rodzin zastępczych, 

e) organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych, 

f) organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych. 

2) 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 obligatoryjne w przypadku rodziny 

zastępczej zawodowej, w której przebywa powyżej trójki dzieci, świadczenie 

fakultatywne                 w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, w której 

przebywa powyżej trójki dzieci,  

c) zatrudnienie osoby przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich – obligatoryjne w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej                    

i zawodowej, w której przebywa powyżej trójki dzieci,  

d) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - świadczenie fakultatywne,    

e) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka                                

– świadczenie fakultatywne,  

f) pokrycie jednorazowych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka oraz wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych                           

– świadczenie fakultatywne, 



Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2017 
 

46 
 

g) dodatek wychowawczy przysługujący na każde dziecko przebywające w rodzinie 

zastępczej do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu, w wysokości 

świadczenia wychowawczego. 

3) Zabezpieczenie środków finansowych na pomoce przysługujące osobom 

usamodzielnianym, które opuściły pieczę zastępczą tj. pomoc na kontynuowanie 

nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.  

4) Zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie  Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej, w tym zatrudnienie koordynatorów, pracowników socjalnych, 

pedagoga, psychologa, radcy prawnego. 

5) Zabezpieczenie środków finansowych na przeszkolenie kadry ORPZ, która będzie  

w dalszym etapie szkolić kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze. 

6) Zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia dla rodzin zastępczych. 

7) Pozyskiwanie środków zewnętrznych niezbędnych do realizacji bieżących zadań                   

z zakresu wspierania dziecka i rodziny. 

8) Pozyskanie pomieszczenia niezbędnego i dostosowanego do spotkań rodziców 

biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. 

9) Pozyskanie dodatkowego pomieszczenia dla pracowników ORPZ, aby w jednym 

pomieszczeniu mogły przebywać maksymalnie 3 osoby (obecnie pracuje 5). 

10) Stały dostęp do pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzania obowiązkowych 

posiedzeń ds. oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej. 

11) Dostosowanie i wyposażenie pomieszczenia psychologa do indywidualnej pracy  

z dziećmi przebywającymi w pieczy rodzinnej. 

12) Stały dostęp do samochodu służbowego, dzięki czemu pracownicy ORPZ docierać 

będą do rodzin zastępczych w każdej niezbędnej chwili. 

13) Zwiększenie etatu psychologa w związku z potrzebami rodzin zastępczych i dzieci  

w nich przebywających. 

 
 

7.2.  Potrzeby powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy instytucjonalnej został sporządzony na 

podstawie informacji pisemnych uzyskanych od Dyrektorów Placówek Opiekuńczo                          

- Wychowawczych.   

 
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie 
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1) Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka                  

im. Janusza Korczaka w Darłowie łączącego zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego i interwencyjnego dla 30 

wychowanków na rok 2018 zgodnie z ustalonym średnim miesięcznym kosztem 

utrzymania dziecka w placówce wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/2018 Starosty 

Sławieńskiego                      z dnia 17 stycznia 2018r. 

     4.103,25 zł x 30 dzieci x 12 m-cy = 1.477.170,00 zł 

2) Zabezpieczenie środków finansowych  na naprawę elewacji - uzupełnienie tynków oraz 

brakujących rynien w wysokości 156.266,88 zł  - zgodnie z wykonanym kosztorysem oraz 

na wykonanie ocieplenia budynku. 

3) Zabezpieczenie potrzeb na dofinasowanie zakupu nowego Mikrobusa 9–cio osobowego                

– 20% kosztu zakupu - jako wkład własny złożonego wniosku do PFRON                                       

– 45.000,00 zł. 

4) Wyrównanie i utwardzenie terenu wokół budynku i zagospodarowanie placu zabaw                          

– 25.000,00 zł. 

5) Zabezpieczenie środków na przyłączenie kanalizacji sanitarnej budynku do miejskiej sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz likwidacji zbiorników osadowych (szamb) - 10.000,00 zł. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie: 

1) Zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczejw Sławnie łączącej zadania placówki typu interwencyjnego, socjalizacyjnego 

i specjalistyczno – terapeutycznego dla 30 wychowanków– całodobowa opieka 

wychowanków - adekwatnie z planem budżetowym placówki. 

2) Naprawa dachu i wymiana papy na budynku socjalnym–5.000,00zł –10.000,00zł                                

– utrzymanie budynku w stanie prawidłowej używalności, zabezpieczenie przecieków. 

3) Modernizacja drogi i chodnika wokół placówki–30.000,00zł – 40.000,00zł –wyrównanie 

nierównej nawierzchni, dołów, wokół placówki. 

4) Wymiana starych drzwi na terenie placówki–5.000,00zł – 7.000,00zł – wymiana starych, 

zużytych drzwi w pomieszczeniach grupowych. 

5) Remont lub wymiana schodów na piętrze grupy socjalizacyjnej–15.000,00zł–20.000,00zł- 

stare, zniszczone schody wymagają wymiany i remontu. 

6) Podniesienie standardu placówki–15.000,00zł – 20.000,00zł–wymiana zużytych mebli w 

pomieszczeniach sypialnianych, aneksach. 
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7) Doposażenie gabinetu psychologa wychowanków–2.000,00zł – 3.000,00zł– organizowanie 

zajęć indywidualnych i grupowych z wychowankami, zagospodarowanie czasu wolnego w 

okresach jesienno – zimowych. 

8) Doposażenie pomieszczenia na pokój dwuosobowy wychowanków –2.500,00zł–3.500,00zł–

podwyższenie standardu pobytu wychowanków, zabezpieczenie dodatkowych pomieszczeń 

sypialnianych. 

9) Remont łazienek na parterze placówki–30.000,00zł – 50.000,00zł– łazienki na parterze 

wymagają generalnego remontu, wymiany kafli i sprzętu sanitarnego. 

 
 

7.3. PotrzebyPCPR w zakresie pomocy społecznej. 
 
1) Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu                           

– zapewnienie środków na realizację zadania. 

2) Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych   

pomocy społecznej z terenu powiatu oraz zapewnienie środków finansowych 

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

kierownikami ośrodków pomocy społecznej). 

3) Utrzymanie bezpłatnego wsparcia specjalistycznego (psychologicznego i prawnego) 

dla mieszkańców powiatu. 

4) Zabezpieczenie środków finansowych na pomoce pieniężne przysługujące osobom 

usamodzielnianym 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,  tj. pomoc 

pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie                      

– w formie rzeczowej.  

 
 

VIII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO 

CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE  ZA  2017R. 
 

Dział  852      Pomoc Społeczna            977.276,56 

 

Rozdział   85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                 7.614,00 

w tym: 
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§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dot. programu korekcyjno - edukacyjnego                            

                7.200,00                                                                                                     

§ 4210zakup materiałów  i wyposażenia  do prog. korekcyjno-edukacyjnego     391,00 

§ 4300 zakup pozostałych usług -opłaty pocztowe do prog. korekcyjno-edukacyjnego      23,00 

 

Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    963.663,56 

z tego: 

§ 3020 wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń -dofinansowanie kosztów zakupu okularów 

korygujących wzrok                                                                                300,00 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             

Wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników                                     638.923,71 

§ 4040 dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                            51.676,43 

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla pracowników Centrum 

w tym koordynatorów, ustalone w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia  za pracę otrzymanego 

przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego (za rok 2016), za które to dodatkowe wynagrodzenie  

przysługuje. 

§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne                                                                   113.835,37 

Składka wyliczona została od wypłaconych wynagrodzeń pracowników                                               

§ 4120 składka na fundusz pracy                                                                                  15.318,91 

Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń  pracowników    

§ 4170wynagrodzenia  bezosobowe                  10.997,61 

Umowy cywilno-prawne dla specjalistów.                           

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                            41.358,50 

z tego:         

-  zakup wyposażenia                                                                                                                  18.402,26                                                                                                                    

-  czasopisma                                                                                                       1.617,61 

-  artykuły biurowe                                                                                                                        6.972,01 

-  zakup tuszy do drukarek                                                                                                            9.813,27 

- podpisy elektroniczne                                                                                                                 2.206,62                                                                                               

-  pozostałe zakupy                                                                                                                     1.309,15                                

- druki                                                                                                                                             1037,58 

§ 4270 Zakup usług remontowych                                15.181,89 

z tego: 

- konserwacja i naprawa sprzętu 1.553,49 

- konserwacja platformy przyschodowej                                                                                         713,40 

- zakup i montaż wykładziny dywanowej                                                                                   12.915,00 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych                          1.131,50 

badania profilaktyczne pracowników Centrum                                        
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§ 4300 zakup pozostałych usług                                                                                          36.112,15 

z tego: 

-wyrób pieczątek                                                                                                                           451,01 

-  serwis oprogramowania ZETO                               885,60 

-  usługi pocztowe                                                        22833,78 

- pozostałe usługi                             834,88 

-  artykuły w prasie                                                                                                                         467,65 

-  abonament radiowy                                                                                                                     151,20 

-  poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, porady prawne)                                              9.232,20 

-  kontynuowanie programu antywirus.                                                                    1255,83 

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             1.605,15 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 3.415,91 

Wyjazdy i delegacje służbowe pracowników Centrum ( bez koordynatorów) 

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                         24.274,41 

kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przypadającego na jednego zatrudnionego 

pracownika w danym roku kalendarzowym od której dokonuje się odpisu w wysokości 37,5% 

(3.161,77 x 37,5% = 1.185,66). 

oraz zwiększenie odpisu podstawowego dla emeryta (3161,77 x 6,25% = 197,61) 

§ 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                          1.170,00 

Zapłata naliczonego podatku od nieruchomości za 2017 rok 

§ 4700 Szkolenia  pracowników                                                                                              8.362,02 

- Szkolenia pracowników Centrum 

Rozdział 85295 - Pozostała działalność                5.999,00 

Wygrany konkurs „30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM” Organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego. Projekt „Bądźmy Razem VI” Środki z Fundacji Ernst & Young. 

z tego:   

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykłady dla rodzin zastępczych przeprowadzone przez 

psychologa do projektu „Bądźmy Razem VI”                                                                           3.600,00 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                           277,00 

§ 4300 zakup pozostałych usług - emisja komunikatu reklamowego dot. Projektu w Polskim Radiu 

Koszalin, zakup banerów reklamowych                        2.122,00                  

 

Dział 855 Rodzina                  2.589.240,87 

 

Rozdział 85508 - Rodziny Zastępcze                 2.432.875,69 
w tym : 

§ 3110 - świadczenia społeczne                  2.027.767,76 

dodatek wychowawczy 500+                              589.091,50 
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-  świadczenia społeczne                      1.438.676,26 

z  tego: 

-  pokrycie kosztów utrzymania dzieci w spokrewnionych                                                   566.482,17 

rodzinach zastępczych w kwocie zł                            

-  pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w zawodowych                                                   213.325,48 

rodzinach zastępczych w kwocie zł                                                                         

-  pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w niezawodowych                                                   472.179,40 

rodzinach zastępczych w kwocie zł                                                                         

-  kontynuowanie  nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych                    136.392,19 

-  pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie zł                                                       19.782,00 

-  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie zł                                             11.995,00 

-  jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych                              3.600,00 

z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie zł 

-  koszt utrzymania lokalu mieszkalnego w kwocie zł                                                              12.720,02 

-  dofinansowanie do wypoczynku w kwocie zł                                                                    2.200,00 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                163.099,67 

z tego: 

- dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wynagrodzeń 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017”                                                                              105.703,14 

- wynagrodzenia dla 5  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej                         54.096,53 

- wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z obsługą dodatku wychowawczego 500+                                                          

                3.300,00                        

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         59.586,37    

z tego: 

  - składki wyliczone z umów cywilno-prawnych dotyczące rodzin zawodowych                30.582,13 

  - składki wyliczone z wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej              28.435,98 

  - składki wyliczone z wynagrodzeń osobowych 500+                                                             568,26 

§ 4120 fundusz pracy7.599,90 

z tego: 

  - składki wyliczone z umów cywilno-prawnych dotyczące rodzin zawodowych                  3.215,93 

  - składki wyliczone z wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej                 4.303,12 

  - składki wyliczone z wynagrodzeń osobowych 500+                                                                80,85 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                    166.960,87 

-wynagrodzenia dla 6  zawodowych rodzin zastępczych i rodziny do pomocy na podstawie umowy 

cywilno – prawnej            

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zł                        309,00 

dot. obsługi dodatku wychowawczego 500+ 
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§ 4300 zakup pozostałych usług                                                                                              1.632,08 

opłaty pocztowe dot. wypłat dodatku wychowawczego 500+ 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 5.920,04Wyjazdy i delegacje służbowe koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej                              

 

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                156.365,18 

§ 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                           

w tym: 

-  kontynuowanie nauki dla wychowanków w kwocie zł                                    82.165,47 

-  pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie zł                                                                56.172,00 

-  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie zł                                              18.027,71                      
        
Razem Dział 852 i Dział 855w kwocie zł                         3.566.517,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


