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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 – 

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
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zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających 

braki w przystosowaniu się,  

5) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

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

7) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu, 

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

i realizacja programów osłonowych, 

9) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,                  

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,  

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

sytuacji społecznej i demograficznej,  

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

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych, 

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

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

13) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze i 

regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia, 

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

domów dziecka i rodzin pomocowych, 

15) prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

16) 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, 

17) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez 

tworzenie warunków do powstawania: 

a) grup wsparcia, 

b) specjalistycznego poradnictwa, 

18) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych  

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

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

20) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, 

21) 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, 

23) 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, 

24) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny                         

i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w 

wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

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) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

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

specjalistycznego wsparcia, 

2) 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, 
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3) 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, 

4) 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, 

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) realizacja rządowego programu „Dobry start”. 

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

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,  

12) dofinansowanie:  

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 
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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, 

13) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów tworzenia i działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

14) kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

16) realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. 
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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 2018 objęło opieką 98 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 145 dzieci. Powstało 13 nowych rodzin zastępczych, 

natomiast rozwiązanych zostało 17 rodzin. W rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 

27nowych dzieci. Adoptowanych zostało 2 dzieci, natomiast 4 dzieci powróciło pod opiekę 

rodziców biologicznych. Na przestrzeni 2018r. 11 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                

w 2018r. zatrudniało4 koordynatorów, 2 pracowników socjalnych, psychologa i pedagoga.  
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań w zakresie rodzinnej pieczy 

zastępczej zostały ujęte w sprawozdaniu z działań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

za 2018r. 
 

 

 

 

1.1. Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

W roku 2018 wypłacono rodzinom zastępczym następujące świadczenia: 

a) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w łącznej wysokości 1.240.843,81 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 23.893,00 zł, 

c) jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych                          

z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka w łącznej wysokości 

12.500,00 zł, 

d) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej 

wysokości 3.200,00 zł, 
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e) środki finansowe dla zawodowych rodzin zastępczych na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w łącznej 

wysokości 5.101,04 zł, 

f) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu 

jednorodzinnego rodziny zastępczej zawodowej w wysokości 900,00 zł, 

g) dodatek wychowawczy w łącznej wysokości 577.515,93 zł, 

h) świadczenie dobry stary w łącznej wysokości 24.900,00 zł. 
 

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 298 decyzji administracyjnych dotyczących 

świadczeń dla rodzin zastępczych. 
 

Zgodnie zobwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

marca 2018r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej 

(M. P. z 2018r. poz. 326)od dnia 1 czerwca 2018r.: 

 wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w 

rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi nie mniej niż 694,00 zł miesięcznie,  

 wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w 

rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej wynosi nie mniej niż 1.052,00 zł 

miesięcznie, 

 wysokość dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka 

legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 211,00 zł 

miesięcznie. 
 

Konieczna była zatem zmiana decyzji administracyjnych, na podstawie, których przyznano 

rodzinom zastępczym świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatek na 

pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. W 2018r., w związku z waloryzacją świadczeń dla rodzin zastępczych 

wydano łącznie 117 decyzji zmieniających. 
 

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 życia przysługuje dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego tj. 500,00 zł miesięcznie. W ramach tego zadania w 2018r. 
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wydano                                148 decyzji administracyjnych. Łącznie wydatkowano 577.515,93 

zł. 

W 2018r. rodzinom zastępczym przyznano w ramach rządowego programu „Dobry 

start” jednorazowe świadczenie w wys. 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Wszystkie rodziny zastępcze kwalifikujące się do skorzystania z programu złożyły wymagane 

wnioski. Łącznie rozpatrzono 85 wniosków rodzin zastępczych. Nikomu nie odmówiono 

przyznania świadczenia. Na potrzeby wszystkich rodzin zastępczych funkcjonujących na 

terenie powiatu sławieńskiego wydatkowano kwotę 24.900,00 zł. 
 

Na podstawie zawartych umów zlecenia każda rodzina zastępcza zawodowa 

otrzymywała miesięczne wynagrodzenie, które w 2018 roku, na podstawie Uchwały                           

Nr XXXVI/V/261/18 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 marca 2018r. zostało podwyższone 

z kwoty 2.200,00 zł brutto do kwoty 2.400.00 zł brutto (od dnia 1 kwietnia 2018r.). Wydatki z 

tytułu wypłaty wynagrodzeń sześciu rodzinom zastępczym zawodowym w 2018r. wyniosły 

łącznie 173.796,35 zł. 
 

W 2018r. zatrudnione były trzy osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych oraz jedna 

osoba zatrudniona do pomocy w rodzinie zastępczej niezawodowej. Koszty zatrudnienia 

wyniosły 32.288,74 zł. 
 

Ponadto w roku sprawozdawczym zatrudnione były dwie rodziny pomocowe, w czasie 

wypoczynku rodziny zastępczej zawodowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz zgodnie z zawartymi umowami zlecenie rodzinom pomocowym wypłacono świadczenie                    

w łącznej wysokości 433,54 zł. 

 

 

1.2. Porozumienia zawierane z innymi powiatami w sprawie dzieci 
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i 

wychowanie dziecka                       w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. 

W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sławieńskiego  w 2018r. 

umieszczonych było 18 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Wydatki na opiekę                      
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i wychowanie ww. dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ponosiły zgodnie z zawartymi 

porozumieniami powiaty, z których pochodziły dzieci. Dochód powiatu z tytułu zawartych 

porozumień dot. dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczejna podstawie wystawionych 

przez powiat sławieński 109 not księgowych w 2018r. wyniósł 171.164,59 zł. 

W roku sprawozdawczym 20 dzieci pochodzących z terenu powiatu sławieńskiego 

umieszczonych było w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. Zgodnie                                     

z porozumieniami zawartymi zpowiatami, na terenie, których przebywały dzieci z naszego 

powiatu wydatki na opiekę i wychowanie ww. dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. 

poniósł powiat sławieński w łącznej wysokości 141.887,42 zł. 

 

1.3. Ponoszenie przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dziecka   
umieszczonego w rodzinie zastępczej. 

 
 

  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 w wys.: 
 

a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka                  

w pieczy zastępczej, 

c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
 

  Powiat sławieński w 2018r., na podstawie wystawionych gminom 452 not księgowych 

za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej uzyskał łączną kwotę 327.497,67 zł. 

 
 

1.4.  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 2019r. poz. 998 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. 
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 W 2018r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie wystosowała            

do sądów 7 pozwów o alimenty na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

1.5. 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 2018r. poz. 998 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 w Sławnie 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 2018r. wydano 165 decyzji regulujących kwestię odpłatności za pobyt dzieci                           

w rodzinach zastępczych, w tym: 

 151 decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty,  

 10 decyzji ustalających opłatę,  

 4 decyzje o umorzeniu w całości opłaty. 
 

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 2018r. z wpłat dokonanych przez rodziców biologicznych, którym naliczono opłatę                

za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej uzyskano łączną kwotę 5.085,00 zł stanowiącą dochód 

powiatu. 
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1.6.  Usamodzielnienia wychowanków opuszczających rodzinyzastępcze                               
i placówki.   

 
 

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

zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 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 2018r.,                    

poz. 1508 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 

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. 
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Osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze przyznano w roku 2018 

następujące pomoce:  

a) na usamodzielnienie – 8 osobom na łączną kwotę 39.392,00 zł, 

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 4 osobom na łączną kwotę 6.231,00 zł, 

c) na kontynuowanie nauki –  30 osobom na łączną kwotę 138.483,33 zł.  

Łącznie wydatkowano kwotę 184.106,33 zł.    

 

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 58 decyzji administracyjnych dotyczących 

pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze. 

 

Udzielono również pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki 

opiekuńczo - wychowawcze, młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz dom dla matek                       

z małymi dziećmi i kobiet w ciąży: 

a) na usamodzielnienie – 9 osobom na łączną kwotę 40.834,00 zł, 

b)  na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 5 osobom na łączną kwotę 7.634,00 zł, 

c) na kontynuowanie nauki – 15 osobom na łączną kwotę 66.063.45 zł. 

Łącznie wydatkowano kwotę 114.531,45 zł.  

 

Wydano łącznie 35 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla ww. osób. 
 

W roku 2018 zwaloryzowane zostały kwoty świadczeń przysługujących osobom 

usamodzielnianym. 

W przypadku osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wpieraniu rodzinyi 

systemie pieczy zastępczej, waloryzacja nastąpiła od dnia 1 czerwca 2018r., na podstawie                      

obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  23 marca 2018r. w 

sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018r. poz. 

326).                 Wzrosła m.in. wysokość pomocy na kontynuowanie nauki z 500,00 zł do 

526,00 zł miesięcznie.  

W związku z powyższym konieczne było wydanie 30 decyzji administracyjnych 

zmieniających wysokość ww. świadczenia.  

 

Dwie osoby usamodzielniane otrzymały jednorazowe świadczenie „Dobry start” w 

związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300,00 zł.   
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 W przypadku osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o pomocy 

społecznej, waloryzacja świadczeń nastąpiła od dnia 1 października 2018r., zgodnie                        

zRozporządzeniem Rady Ministrów z dnia11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej                                   

(Dz. U z 2018r. poz. 1358). Określono kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości 

pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości 1.763,00 zł. W związku z powyższym 

wzrosła m.in. wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki z 516,60 zł do 528,90 zł 

miesięcznie.  
  

  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. Zaprezentowano 

wychowankom również wachlarz usług społecznych, w których mogą uczestniczyć w ramach 

projektu „Kurs na rodzinę” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 
 

 

II.  INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA  
 

Opieka instytucjonalna nad dzieckiem na terenie powiatu sławieńskiego w 2018r. zapewniona 

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

miejscami.  
 

 

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

W 2018r. do Domu Dziecka w Darłowie skierowano 4 dzieci, w tym 3 pochodzących z terenu 

powiatu sławieńskiego, 1-pochodzące z Miasta Włocławek (umieszczone interwencyjnie).           

Na dzień 31 grudnia 2018r. liczba dzieci w placówce wyniosła 30 wychowanków. 
 

 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie - 30 miejsc. 

W 2018r. w placówce umieszczono 10 dzieci z terenu powiatu sławieńskiego.Na dzień 31 grudnia 

2018r. liczba dzieci w placówce wyniosła 23 wychowanków. 
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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 

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.  

W 2018r. wydano 57 decyzji odstępujących od ustalenia opłaty dla rodziców 

biologicznych dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej. 
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 W roku sprawozdawczym, nie uzyskano wpłat dokonanych przez rodziców 

biologicznych, którym naliczono opłatę (w poprzednich latach) za pobyt dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej.  

2.3. Współfinansowanie gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo  
wychowawczych. 

 
 

Współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo                                     

-wychowawczych w 2018r. odbywało się przez: miasto Sławno, gminę Sławno, gminę 

Darłowo, gminę Postomino i Malechowo oraz miasto Darłowo. Samorządy ponosiły 

odpowiednio koszty w wysokości 10%, 30% i 50% średnich miesięcznych wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do dnia                    

31 grudnia 2018r. dokonano wpłat na łączną kwotę 737.827,32zł stanowiącą dochód powiatu. 

 

2.4.       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 2018r. przebywało 9 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów.                

Dochód powiatu w 2018r. z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach  

opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu 

sławieńskiegowyniósł 281.797,34zł. 

 

2.5. Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych. 
 

 W 2018r. Dyrektor PCPR wystąpiła do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny                              

i Nieletnich z 1 pozwem o alimenty na rzecz małoletniego dziecka przebywającego                             

w Regionalnej  Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej.  

 Zgodnie z art. 1121 § 1ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2017r. poz. 682 z późn. zm.) dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych 

występowali wcześniej do sądu o uregulowanie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci. 

 
 

2.6. Program „Dobry Start” w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2018r. 
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             Od dnia 1 czerwca 2018r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia                  

30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu                    

„Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz.1061).Świadczenie finansowane jest z dotacji celowej                 

z budżetu państwa.  

             Program „Dobry start” gwarantuje jednorazowe wsparcie dla uczniów 

rozpoczynających rok szkolny.  Skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób 

przebywających    w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 

Finansowanie świadczenia „Dobry start” w 2018r.:  

 liczba złożonych wniosków dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy                

zastępczej  – 39,  

 liczba przyznanych świadczeń dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy                

zastępczej  – 39, 

 wydatki poniesione – 11.700,00 zł.  

 

 

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 z późn. zm.) 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 2018r. 

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 XXXVI/V/257/18 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 marca 2018r.                  

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 2018r., na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono środki Funduszu w wysokości              

1.086.789,00zł.  
 

Uchwałą Nr XL/V/287/18 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 7 września 2018r. 

zwiększono środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych o kwotę 49.001,00 zł, (środki dodatkowo przekazane zostały przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 21.001,00 zł w tym 

na działalność WTZ w wysokości 21.000,00 zł w związku ze zmianą wysokości kwoty na 

dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej 

oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie w wysokości 28.000,00 zł).  
 

Uchwałą Nr II/VI/9/18 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 6 grudnia 2018r. zwiększono 

środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

o kwotę 38.000,00zł, pochodzącą z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie.  
 

Łącznie na zadania realizowane przez Centrum z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych przeznaczona została kwota w wysokości 1.173.790,00zł. Zgodnie                            

z Uchwałą Nr III/VI/22/18 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXVI/V/257/18 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 marca 2018r.  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 2018r. 
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 Wykorzystanie środków PFRON w poszczególnych zadaniach przedstawia tabela nr 1. 

 

 

 

 

Tabela nr 1.Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018r. 
 

 
L.p. 

 
Nazwa zadania 

 
Liczba 

osób, które 
otrzymały 

dofinansowanie 

 
Kwota 

otrzymanych 
środków 

finansowych 
(zł) 

 

 
Kwota 

wydatko- 
wanych 
środków 

finansowych 
(zł) 

 
Procentowe 
wykorzysta-
nie środków 
finansowych 

 
Niewy- 

korzystane 
środki 

finansowe 
(zł) 

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

 
 

140 
 

 

129.316,00 

 
 

129.315,40 
 
 

 
99,99% 

 

 
0,60 

 

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

 
280 

 

 
256.733,00 

 
256.700,05 99,99% 32,95 

-osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
- 

 
- 

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

530 10.700,00 10.696,00 99,96% 4,00 

4. 
 
 
 
 
 
 

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

37 196.181,00 195.835,20 99,82% 345,80 

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 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 

580.860,00 

 
 
 
 

580.860,00 

 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 

0 
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RAZEM 1.022,00 
 

1.173.790,00 1.173.406,65 99,97% 383,35 

Źródło: PCPR w Sławnie. 

W 2018r. osoby niepełnosprawne skorzystały z dofinansowania ze środków 
PFRON w ramach następujących zadań: 
 

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych. 

 
 Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami 

wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych uczestników, 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 XXXVI/V/257/18 Rady Powiatu w Sławnie z dnia                           

28 marca 2018r. 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 2018r., oraz Zarządzenia              

nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 28 marca 

2018r. dofinansowania przyznawano wyłącznie osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat 

oraz w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym oraz osobom ze znacznym                          

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na realizację zadania dotyczącego 

dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych dysponowano kwotą  w wysokości 129.316,00 zł. 
 

W ramach wyżej omawianego zadania w ubiegłym roku wpłynęło 179 wniosków,             

w tym dzieci - 32, osoby dorosłe - 147 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:   

 dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami - 42 osoby (21 wniosków)  na 

kwotę 37.947,00 zł.   

 dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - 98 osób(72 wnioski) na kwotę 

91.368,40 zł 

Łącznie pomocą objęto 140 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami                                

(93 wnioski) i udzielono pomocy finansowej na kwotę 129.315,40 zł. 
 

 Z pozostałych 75 wniosków osób dorosłych: 

 14 osób złożyło rezygnację z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 
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 2 wnioski zostały rozpatrzonenegatywnie z uwagi na brak podstaw do pozytywnego 

załatwienia sprawy, 

 22 wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności zostały rozpatrzone 

negatywnie zgodnie z przyjętymi zasadami przyznawania dofinansowań, 

 37 wniosków rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków na realizację zadania.  

 

W przypadku dzieci: 

 10 osób złożyło rezygnację z przyznanego dofinansowania,  

 1 wniosek został rozpatrzonynegatywnie z uwagi na brak podstaw do pozytywnego 

załatwienia sprawy. 

 

W roku 2018 przeprowadzona została kontrola w dwóch  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. 
 

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 287 wniosków,  w tym dzieci – 28,  

osoby dorosłe - 259. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

 dzieci i młodzież niepełnosprawna  - 27 osób  na kwotę 60.704,00 zł,  

 dorosłe osoby niepełnosprawne -  253 osoby na kwotę  195.996,05 zł. 

Łącznie pomocą objęto 280 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej 

na kwotę 256.700,05 zł. 

Rozpatrzono negatywnie: 
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 6 wniosków z uwagi na brak wystarczających środków Funduszu na realizację 

zadania, 

 1 osoba zrezygnowała z przyznanego dofinansowania.  

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 25 wniosków,                 

w tym dzieci  – 2, osoby dorosłe – 23 
 

 Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

 dzieci i młodzież niepełnosprawna – 2 osoby na kwotę 53.536,84 zł, 

 dorosłe osoby niepełnosprawne – 12 osób na kwotę  81.766,53 zł. 

Łącznie pomocą objęto 14 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 135.303,37 zł. 
 

 Rozpatrzono negatywnie: 

 3 wnioski z uwagi na brak podstaw do przyznania dofinansowania, 

 8 osób złożyło rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.   
 

W ramach zawartych umów o dofinansowanie ww. zadania przeprowadzone zostały 

kontrole w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 

 

 Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające 

osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 

W ramach tego zadania w ubiegłym roku złożono 10 wniosków, w tym dzieci - 4,  

osoby dorosłe – 6 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

 dzieci i młodzież niepełnosprawna – 3 osoby na kwotę 8.108,79 zł, 

 dorosłe osoby niepełnosprawne – 5 osób na kwotę 12.428,43 zł. 

Łącznie pomocą objęto 8 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej               

na kwotę 20.537,22 zł. 
 

Rozpatrzono negatywnie:  

 1 wniosek z uwagi na brak wystarczających środków Funduszu na realizację zadania, 
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 1 osoba złożyła rezygnację. 

 

 

W ramach zawartych umów o dofinansowanie ww. zadania przeprowadzona została 

kontrola z wykorzystania przedmiotu dofinansowania w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy.  

 

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 18 wniosków, w tym dzieci - 0,  

osoby dorosłe – 18 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

 dzieci i młodzież niepełnosprawna – 0  

 dorosłe osoby niepełnosprawne – 15 osób na kwotę  39.994,61 zł.  

Łącznie pomocą objęto 15 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej              

na kwotę 39.994,61 zł. 

Rozpatrzono negatywnie:  

 3 wnioski z uwagi na brak podstaw do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. 

W ramach zawartych umów o dofinansowanie ww. zadania przeprowadzone zostały 

kontrole z wykorzystania przedmiotu dofinansowania w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy.  

  

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

W zakresie ww. zadania w 2018r. do Centrum nie wpłynął żaden wniosek.  

 

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

W 2018r. udzielono dofinansowania ze środków PFRON dla: 

 Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi„Razem” do Powiatowego pikniku integracyjnego dla osób 

niepełnosprawnych pn. „Razem aktywni i kreatywni”. Piknik odbył się w dniu 

8czerwca 2018r. w Sławnie. W imprezie uczestniczyło 500 osób niepełnosprawnych z 

terenu powiatu sławieńskiego wrazz niezbędnymi opiekunami. Podczas imprezy 
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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 10.000,00 zł.  

 Polskiego Związku Niewidomych Koło Sławno do wycieczki kulturoznawczej,  która 

odbyła się 26 maja 2018r. W wycieczce uczestniczyło 30 osób z terenu powiatu 

sławieńskiego. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 696,00 zł. 

 

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 

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 2018r. na pokrycie kosztów działalności 

Warsztatu wyniosła 645.400,00 zł, z tego kwota w wysokości: 

 580.860,00zł (90% ogółu kosztów)  stanowi dofinansowanie ze środków PFRON, 

 64.540,00zł stanowi dofinansowanie ze środków powiatu sławieńskiego przyznane         

w drodze odrębnej umowy. 
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W 2018r. w Warsztacie przeprowadzona została kontrola, która obejmowała rok 2017. 

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 23 października 2018r. Wydano 

zalecenie pokontrolne. 

3.2. Program „Zajęcia klubowe w WTZ”. 
 
W dniu 12 czerwca 2018r. Rada Nadzorcza PFRON przyjęła program „Zajęcia 

klubowe w WTZ” adresowany do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i 

niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty 

Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W związku z 

realizacją zadania opracowano zasady przyznawania dofinansowań w ramach „Zajęć 

klubowych w WTZ”, które wprowadzone zostały Uchwałą NR CLXXXIV/765/18 Zarządu 

Powiatu w Sławnie z dnia          2 października 2018r. 

Informacja dotycząca realizacji programu oraz terminów przyjmowania wniosków 

zamieszczona została na stronie internetowej oraz przesłana do jednostki prowadzącej 

Warsztat Terapii Zajęciowej. 

W 2018r. w ramach ww. zadania nie wpłynął żaden wniosek. 

 

3.3. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 
 

 W 2018r. na podstawie zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Sławieńskim umowy Nr AS3/000038/16/D w sprawie 

realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z dnia 30 kwietnia 2018r. Centrum 

realizowało zadania z zakresu ww. programu.  

 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą                 

nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. wyznaczył kierunki działań oraz warunki brzegowe 

obowiązujące realizatorów pilotażowego programu w 2018r. Zasady przyznawania 

dofinansowań w ramach programu w 2018r. w powiecie sławieńskim zostały podjęte 

Uchwałą Nr CLIX/658/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 7 marca 2018r. Uchwała oprócz 

zasad przyznawania dofinansowań ustalała:  

 wzór wniosków,  

 wzór karty oceny merytorycznej wniosków, 

 minimalną liczbę punków uprawniających do uzyskania dofinansowania ze środków 

PFRON, 

 termin przyjmowania wniosków w ramach ww. programu.  
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 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 144.315,72zł, w tym     

na realizację poszczególnych zadań 135.780,10zł – Aneks nr 2 z dnia 16 listopada 2018r.                    

do Umowy nr AS3/000038/16/D z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie realizacji pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd”. 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku złożono 34 wnioski.  

Liczba osób niepełnosprawnych, z którymi zawarto umowy dofinansowania: 26 osób                      

(33 wnioski) na kwotę 134.213,42 zł, 1 wniosek rozpatrzony został negatywnie 

(wnioskodawca nie spełniał warunków uczestnictwa w programie).  

 Wypłata dofinansowań w Module I i II, zgodnie z obowiązującymi zasadami następuje                

do dnia 15 kwietnia 2019r.       

Wykorzystanie środków PFRON na realizację programu przedstawia tabela nr 2. 

 
 
Tabela nr 2.Wysokość przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  w ramach zadań pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018r., 
na podstawie zawartych umów lub wypłaconych dofinansowań. 
 
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 

 
1 

 
8.000,00 

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 

 
0 

 
0 

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 5 23.137,10 

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 2018r. zadanie 

nie było realizowane. 

 
6. 

Moduł I, Obszar C, 
Zadanie 2 – pomoc w 

utrzymaniu sprawności 
technicznej 

posiadanego wózka 
inwalidzkiego                   

o napędzie 
elektrycznym  

 
PFRON 

 
7 

 
17.410,01 

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 

 
2 

 
27.572,32 

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 

 
1.309,00 

Umożliwienie beneficjentom 
programu aktywizacji 
zawodowej poprzez 

zastosowanie elementów 
wspierających ich 

zatrudnienie. 
 

10. 
Moduł II – pomoc 

 w uzyskaniu 
wykształcenia  

na poziomie wyższym 
 

 
PFRON 

 
10 

 
 

(17 
wniosków) 

 
56.785,00 

Poprawa szans 
beneficjentom programu na 

rywalizację  
o zatrudnienie na otwartym 

rynku pracy poprzez 
podwyższenie kwalifikacji. 
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 Razem:  26 134.213,43  
 

         Źródło: PCPR w Sławnie. 
 

W 2018r. przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania 

dofinansowań przyznanych w roku 2017 na podstawie zawartych z beneficjentami pomocy 

umów. Wyniki kontroli pozytywne,  nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

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 9 osób stosujących przemoc, których uczestnictwo 

wynikało z osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami 

zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Program ukończyły 3 osoby (3 

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. 
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Należy zaznaczyć, że w 2018r. Centrum zapewniło specjalistyczne poradnictwo 

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

Ponadto Uchwałą Rady Powiatu w Sławnie nr XXXV/V/253/18 z dnia 16 lutego 

2018r. przyjęto do realizacji Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                          

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sławieńskim na lata 2018 – 2023. 

 

V. SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR POMOCY 

SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ORAZ 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ 
 

1) 12 marca 2018r. odbyło się spotkanie kadry kierowniczej Ośrodków Pomocy 

Społecznej, na którym obecnych było 8 osób. W trakcie spotkania omawiana była 

realizacja projektu „Kurs na rodzinę”. 

2) 6 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie kadry Ośrodków Pomocy Społecznej 

dotyczące projektu „Kurs na rodzinę” realizowanego w latach 2018-2020 na terenie 

powiatu sławieńskiego. 

3) 20 kwietnia 2018r. odbyło się doradztwo z ramienia ROPS. Poprowadziła je Pani 

Iwona Klimowicz. Na spotkaniu obecne były 34 osoby. Tematem spotkania poza 

szkoleniami w ramach Regionalnej Akademii Rodziny, były problemy współczesnego 

systemu pomocy społecznej. 

4) 20 kwietnia 2018r. odbyło się szkolenie „Narkotyki i dopalacze”, które 

przeprowadziła policjantka z Komendy Powiatowej Policji ze Sławna. Szkolenie 

skierowane było do 31 osób - kadry pomocy społecznej. 

5) 16 maja 2018r. odbyło się szkolenie dotyczące RODO, na które zaproszono                                  

8 przedstawicieli OPS. Szkolenie przeprowadziła Pani dr Małgorzata Błażejowska, 

6) 28-29 czerwca 2018r., 2, 6, 9-10 lipca 2018r., 27-29 sierpnia 2018r., 4-6 września 

2018r., 15 osób (5 osób z Ośrodków Pomocy Społecznej, 9 osób z PCPR, 1 osoba                          

z Domu Hospicyjno-Opiekuńczego z Darłowa) przeszło szkolenie na trenera 

Regionalnej Akademii Rodziny i uzyskało uprawnienia do prowadzenia szkół w 

ramach  RAR. 

7) 15 listopada 2018r. zorganizowano prelekcję dotyczącą wypalenia zawodowego                       

w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia „Ocena zdrowia psychicznego”, w której 

wzięło udział 27 osób. 
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8) 5 grudnia 2018r. odbyły się warsztaty „Jak radzić sobie ze stresem?” prowadzone 

przez psychologa Tomasza Mielczarka, na których obecnych było 11 osób. 

 

VI. DODATKOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PCPR                              

W SŁAWNIE 
 

 
6.1. Działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. 

 
 

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 
 

W 2018r. prowadzona była promocja rodzicielstwa zastępczego oraz podejmowane 

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

1)  9 wpisów odnośnie upowszechniania informacji o programach, projektach pod 

kątem rodzin zastępczych, dzieci w rodzinach czy usamodzielnianych wychowanków 

- na Facebooku i stronie  internetowej Centrum, 

2) 31 wpisów promujących rodzicielstwo zastępcze, udostępnienie materiałów na temat 

pieczy zastępczej, reportaży z działań PCPR odnośnie rodzin zastępczych na 

Facebooku i stronie internetowej Centrum, 

3) 6 wizyt dyrektora Centrum w Sławnie na sesjach Rad Gmin- miasta Sławno i 

Darłowo, gminy Sławno, gminy Malechowo i gminy Postomino- kolportaż ulotek, 

wystąpienie odnośnie poszukiwania kandydatów na rodzinę zastępczą, 

4) przekazanie przez Starostwo Powiatowe profesjonalnie przygotowanych ulotek i 

plakatów, kolportaż do OPS-ów z terenu powiatu, placówek edukacyjnych na terenie 

miasta Darłowo, 

5) założenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie profilu na serwisie 

YouTube– PCPR Sławno, dającego możliwość udostępniania filmów, materiałów, 

wideoklipów z działalności Centrum,  

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

promującymi rodzicielstwo zastępcze do lokalnych probostw, 

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

promującymi rodzicielstwo zastępcze do sołtysów z terenu gminy Malechowo, 

8) 5 artykułów opisujących lub promujących rodzicielstwo zastępcze opublikowane w 

Obserwatorze Lokalnym, 

9) promocja rodzicielstwa zastępczego w Wieściach Gminnych, Szepcie Postomina- 

czasopismach gminy Darłowo i gminy Postomino, 
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10) nagranie i udostępnienie teledysku promującego rodzicielstwo zastępcze na terenie 

powiatu sławieńskiego w serwisie YouTube, na Facebooku Centrum i Starostwa 

Powiatowego, 

11) wystawa obrazująca Dni Rodzicielstwa Zastępczego od 2007 roku do 2018 roku 

znajdująca się w holu Starostwa Powiatowego. 
 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego odbył się dnia 15 czerwca 2018r. na terenie 

rekreacyjnym przy Jeziorze Łętowskim, gdzie korzystano z gościny wójta gminy Sławno, 

rodziny Państwa Zwolińskich i sołtysa wsi Łętowo Pana Karola Kruka. Piknik swoim 

patronatem objął Starosta Sławieński Pan Wojciech Wiśniowski. 

Zeszłoroczne wydarzenie udało się zorganizować dzięki licznym sponsorom, wsparciu 

Fundacji EY i włodarzy powiatu oraz gmin. Dzięki nim i zaangażowaniu całego zespołu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zorganizowano atrakcje takie jak: 3 

cieszące się dużym zainteresowaniem dmuchańce, 2 piękne, łagodne kucyki i jeden 

wierzchowiec dla starszych miłośników konnej jazdy. Ponadto w trakcie pikniku odbywały 

się animacje dla dzieci i konkurs plastyczny pod tytułem „Moje wymarzone wakacje” oraz 

konkurs dekorowania babeczek. Rokrocznie organizowany jest również konkurs skierowany 

do rodziców zastępczych na najładniejsze ciasto. W 2018 roku w konkursie wzięło udział 12 

rodzin zastępczych.  

Piknik uświetnili strażacy z OSP z Żukowa pokazem piany istrzelaniem z działka 

wodnego. Kolejny raz wsparli imprezę policjanci użyczając radiowóz, który można było 

obejrzeć od środka, by dzieci mogły poczuć się prawdziwymi policjantami. Wolontariusze z 

ZSA w Sławnie dekorowali buźki, zaplatali warkoczyki i ozdabiali tatuażami zmywalnymi 

naszych milusińskich, można było zrobić sobie śmieszne zdjęcie korzystając ze specjalnie 

przygotowanej fotobudki. 

Głos podczas pikniku zabrał Starosta Sławieński Pan Wojciech Wiśniowski, 

błogosławieństwa udzielił ksiądz Ernest Kutwin. Kilka słów również powiedziała Pani 

Elżbieta Betlińska z członkinią Klubu Amazonek. Nie sposób nie wspomnieć o tanecznym 

występie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Sławna. Ponadto swoje wyznaczone 

miejsce miała pielęgniarka ze Szpitala Powiatowego i dietetyczka Pani Agnieszka 

Wyczesany, która udzielała porad żywieniowych i dokonywała pomiarów masy ciała. W tym 

roku goszczono przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ze Szczecina, 

którzy promowali realizowane przez siebie projekty, a także przedstawicieli OPS-ów z terenu 
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powiatu, radnych, włodarzy gmin, sponsorów z dziećmi, dyrektorów placówek oświatowych i 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Uhonorowane zostały rodziny zastępcze zawodowe, które otrzymały słowa 

podziękowania oraz upominki od Pana Starosty i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sławnie. 

Uczestnikom zapewniono ciepłą grochówkę i bigos, grillowane kiełbaski, sałatki oraz 

słodki poczęstunek w postaci pięknie wykonanego przez Panią Edytę Żebryk tortu, ciast 

przygotowanych przez rodziny zastępcze, słodkości z lokalnych piekarni, a także „morza” 

cukierków rozdawanych przez wspierających wolontariuszy z ZSA ze Sławna. Ponadto 

podczas imprezy każdy mógł skosztować popcornu, waty cukrowej oraz lodów. 

Jednym słowem był to udany czas dla dzieci i dorosłych. 
 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA I KONKURSOWA JEDNOSTKI  
 

1) W roku 2018 złożono wniosek w konkursie grantowym - 30 maja - świętujemy razem           

- organizowanym przez Fundację Ernst&Young i uzyskano dofinansowanie w 

wysokości 4 500,00 zł na projekt pod nazwą „Bądźmy Razem VII”.  Całkowity budżet 

projektu wyniósł 13.867,82 zł. W ramach projektu zorganizowano Dzień 

Rodzicielstwa Zastępczego  w Łętowie, promocję rodzicielstwa zastępczego za 

pomocą artykułów w prasie, wystawy z poprzednich edycji Dni Rodzicielstwa 

Zastępczego i nagranego i udostępnionego spotu reklamującego ideę rodzicielstwa. 

Ponadto rodziny zastępcze mogły skorzystać z dwóch szkoleń podnoszących 

kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. 

2) Złożono wniosek konkursowy w ramach Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 91.831,00 zł.  

3) Złożono wniosek w konkursie na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2018 

ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie uzyskano 

dofinansowania. Wniosek ponowiono w grudniu 2018r. i uzyskano dotację na kwotę 

22.810,00 zł. W ramach projektu na 2019r. planowane są następujące działania: 

szkolenie dla kadr pomocy społecznej, konkurs plastyczny dla klas I-III Szkół 

Podstawowych, bieg pn. „Wolni od przemocy”, przygotowaniei opracowanie 
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informatora dla ofiar i osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu 

sławieńskiego, wideoklip z użyciem dronapromujący działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy na terenie powiatu sławieńskiego. 

4) W 2018 roku wspólnie z Liderem Projektu Województwem Zachodniopomorskim                      

i powiatami goleniowskim, stargardzkim, kołobrzeskim rozpoczęto realizację projektu 

„Kurs na rodzinę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020. W ramach projektu zrekrutowano 84 beneficjentów. W ramach 

Regionalnej Akademii Rodziny zorganizowano: 

 doradztwo rodzinne dla 84 osób, 

 doradztwo prawne dla 8 osób, 

 doradztwo psychologiczne dla 10 osób, 

 psychoterapię dla 1 osoby, 

 Szkołę dla rodziców dla 8 osób, 

 Warsztaty „Obierz kurs na rodzinę” dla 33 osób z modułami:zajęcia z 

psem,zajęcia sensoplastyczne,zajęcia kulinarno-dietetyczne,„Szczęśliwa mama- 

szczęśliwe dziecko,„Alternatywne metody spędzania wolnego czasu”. 

Na realizację projektu w 2018r. wydatkowano kwotę 72.244,88 zł. 

W ramach projektu wsparciem psychologicznym objęto uczestników wypadku 

drogowego z udziałem uczniów z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.  

 

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

Zorganizowano 3 szkolenia, w których uczestniczyło 59 rodzin zastępczych, 

o następującej tematyce: 

 „Narkotyki i dopalacze – rozpoznawanie substancji, zachowania osób będących pod 

wpływem substancji psychoaktywnych oraz sposoby radzenia sobie z taką osobą” (20 

kwietnia 2018r.), 

 „Złość i agresja u dziecka” (26 września 2018r.), 

 „Problemy wieku dorastania – młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzeba 

decydowania o sobie” (10 października 2018r.). 

 

Przy współpracy z Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym w Koszalinie oraz 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie w ramach projektu „Akademia 

Rodzica Zastępczego” skierowano 13 osób na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze 
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niezawodowe. Były to osoby, które Sąd ustanowił rodziną zastępczą bez uprzedniego 

przeszkolenia, lub osoby, które zgłosiły się dobrowolnie i otrzymały wstępną akceptację 

ORPZ. Uczestnicy odbyli szkolenia w oparciu o autorski program Ośrodka „Adres 

tymczasowy: Opieka zastępcza” oraz program PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza. 

Dzięki dobrej współpracy z Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym oraz Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze 

były bezpłatne. 

 

6.2. Działania jednostki w obszarze przeciwdziałania przemocy.          
 

W roku 2018r. podjęto następujące działania 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 

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), 

 umieszczano przez cały rok informacje dot. przeciwdziałania przemocy na stronie 

internetowej PCPR oraz spotów na Facebooku PCPR, 

 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  
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w rodzinie podczas happeningu „Nazywam się miliard – One Bilion Rising” 

przeciwko wykorzystywaniu dziewcząt i kobiet, 

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

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 wszczęto 1 procedurę „Niebieska Karta”, 

 10 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, 

 opracowano Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                          

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sławieńskim na lata                  

2018 – 2023. 

 
 

 

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, 
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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) świadczenie dla rodziny pomocowe, 

e) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - świadczenie fakultatywne,    

f) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka                                

– świadczenie fakultatywne,  

g) pokrycie jednorazowych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka oraz wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych                           

– świadczenie fakultatywne, 

h) 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, psychologów. 

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 rodzinach zastępczych. 

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

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

 

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 

 
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 2019 zgodnie z zatwierdzonym  

budżetem  przez Zarząd Powiatu na rok 2019. 

2) Wyrównanie, utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym 

doposażenie placu zabaw  – 30.000,00 zł. 

3) Zabezpieczenie środków na realizację zaleceń sanepidu -wymiana mebli w aneksach 

kuchennych w grupach wychowawczych – 25.000,00zł. 

4) Opracowanie dokumentacji dostosowującej funkcjonowanie placówki do standardów  

obowiązujących od 1 stycznia 2021r. – 10.000,00zł. 

5) Zabezpieczenie środków na wypoczynek letni i rehabilitacje dla wychowanków – 

15.000,00zł. 

 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie 

1) Zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie Placówki                                

Opiekuńczo-Wychowawczej w Sławnie łączącej zadania placówki typu 

interwencyjnego, socjalizacyjnego i specjalistyczno – terapeutycznego dla 30 

wychowanków – adekwatnie z planem budżetowym placówki. 
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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 – 50.000,00zł – wyrównanie 

nierównej nawierzchni, dołów, wokół placówki. 

4) Wymiana starych drzwi na terenie placówki – 6.000,00 zł – 8.000,00 zł – 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. 

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

parterze wymagają generalnego remontu, wymiany kafli i sprzętu sanitarnego. 

 
 

7.3. Potrzeby PCPR 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.  
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VIII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO 

CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE  ZA  2018R. 
 

 

 

Dział  852 Pomoc  Społeczna                                                                                                

1.023.540,78 

 

Rozdział   85205  - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                 

7.614,00 

w tym: 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dot. programu korekcyjno-edukacyjnego                                                                                      
                                7.200,00  
 
§ 4210   zakup materiałów  i wyposażenia  do prog. Korekcyjno-edukacyjnego                                     

414,00 

 

Rozdział   85218   -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                 

1.011.426,78 

z tego: 

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

korygujących wzrok                                                                                400,00 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             

Wynagrodzenia osobowe  dla 16 pracowników                                                                                    

693.131,77 

§ 4040 dodatkowe  wynagrodzenia roczne                                                                                     

46.825,75 

Wypłacono  dodatkowe wynagrodzenie  roczne „13”  dla  pracowników Centrum 

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

przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego (za rok 2017), za które  

dodatkowe wynagrodzenie  przysługuje. 

§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne                                                                                  

125.714,25 

Składka wyliczona została od wypłaconych wynagrodzeń pracowników i wynagrodz. bezosob.                                       

§ 4120 składka na fundusz pracy                                                                                

16.197,44 

Składka  na fundusz pracy od wynagrodzeń  pracowników i wynagrodz. bezosob.    
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§ 4170 wynagrodzenia  bezosobowe                                                                                                    

7.414,00 

Umowy cywilno-prawne dla specjalistów.                           

§ 4210 zakup materiałów  i wyposażenia                                                                                       

36.745,17  

§ 4270 zakup usług remontowych                                                                                                    

2.645,85 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                               

640,00 

   badania profilaktyczne pracowników Centrum                                        

§ 4300 zakup pozostałych usług                                                                                               

42.949,62 

§ 4360  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                    

2.652,55 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 2.857,08 

 Wyjazdy i delegacje służbowe pracowników Centrum ( bez koordynatorów) 

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                           

23.219,18 

§ 4480 Podatek od nieruchomości                                                                                              

1.170,00 

Zapłata naliczonego podatku od nieruchomości za 2018 rok 

§ 4700  Szkolenia  pracowników                                                                                               

5096,12 

Szkolenia pracowników Centrum 

§ 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputera                                                                   

3.768,00  

 

Rozdział   85295   -  Pozostała działalność                                                                                            

4.500,00 

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

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

z tego:   

§ 4210 zakup materiałów  i wyposażenia                                 

920,00 

§ 4300 zakup pozostałych usług   - wywoływanie zdjęć, usługa szkoleniowa, videoklip promujący 

rodzicielstwo zastępcze                                                           

3.580,00 



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE   ZA 
ROK 2018 

 

42 
 

 

Dział 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               

72.244,88 

 

Rozdział  85395 Pozostała działalność. Projekt partnerski „KURS NA RODZINĘ” realizowany  

w ramach RPO WZ 2014-2020       

§ 4017,  § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie  zł                                     

28.134,00 wynagrodzenie dla 1 pracownika zatrudnionego  na 3/4 etatu, 

§ 4117, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie zł                                                      

6.125,38 

Składkadot. wynagrodzenia osobowego i wynagrodzeń bezosobowych 

§ 4127,  § 4129 Składka na  fundusz  pracy w kwocie  zł                                            

723,94 

Składka dot. wynagrodzenia osobowego i wynagrodzeń bezosobowych 

§ 4177, § 4179 Wynagrodzenia  bezosobowe kwota zł                                                                            

8.410,00                                                

Umowy cywilno-prawne specjalistów 

§ 4217, § 4219  Zakup  materiałów  i  wyposażenia w kwocie zł                                                                

3.621,26 

zakup materiałów biurowych do projektu, materiałów szkoleniowych, do modułu dietetyczno-

kulinarnego 

§ 4307, § 4309 Zakup pozostałych usług kwotę  zł                                                                                  

20.545,30 

z tego: 

Usługi szkoleniowe – warsztatowe -”Obierz kurs na rodzinę”, moduł dietetyczno- kulinarny, 

doradztwo prawne, doradztwo psychologiczne dla uczestników projektu. 

§ 6067, § 6069 wydatki na zakup inwestycyjny na kwotę  zł                                                                   

4.685,00 

zakup zestawu komputerowego 

 

Dział  855 Rodzina                                                                              

2.633.926,11 

Rozdział  85504   -  Wspieranie rodziny                                                                                                     
38.440,00 
 
§ 3110  świadczenia program DOBRY START  300+                                                                           

37.200,00 
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§ 4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  

1.040,56                  

§ 4110 składki  na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 

179,18 

§ 4120 fundusz  pracy                                                                                                        

20,26 

 

Rozdział  85508   -  Rodziny Zastępcze                                                                                         
2.480.954,66 
w tym : 

§ 3110 - świadczenia  społeczne                                                                          

2.049.960,51                                                                               

- dodatek wychowawczy 500+                                                                                                     

577.515,93 

- świadczenia  społeczne                                                                                                          

1.472.444,58 

z  tego: 

- pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w spokrewnionych                                                

577.019,69 

  rodzinach zastępczych w kwocie zł                                                                                                                                                            

- pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w zawodowych                                                                   

199.575,60                                                                                      

  rodzinach zastępczych w kwocie zł                                                                         

- pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w niezawodowych                                                              

488.141,52                                                                                     

  rodzinach zastępczych w kwocie zł                                                                         

- kontynuowanie  nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych                               

138.483,33 

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie zł                                                                       

39.392,00 

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie zł                                                     

6.231,00 

- świadczenie dla rodziny pomocowej                                                                                            

1.900,40 

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych                                         

12.500,00 

  z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie zł 

- remont domu jednorodzinnego w kwocie zł                                                                                     
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900,00 

- koszt utrzymania lokalu mieszkalnego w kwocie zł                                                                       

5.101,04 

- dofinansowanie do wypoczynku w kwocie zł                                                                                

3.200,00 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          

165.303,50 

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 2018”                                

91.831,00 

- wynagrodzenia dla 4  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej                                                     

70.147,50 

- wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z obsługą dodatku  

wychowawczego 500+               3.325,00 

 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatorów rodzinnej pieczy zast.               

13.016,31                   

§ 4110  składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                

58.223,84 

     z tego: 

   - składki wyliczone z wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

      i  umów cywilno-prawnych dotyczące rodzin zawodowych                                                      

57.651,27                

   -  składki wyliczone z wynagrodzeń osobowych 500+                                                                     

572,57 

§ 4120 fundusz  pracy7.920,11 

      z tego: 

- składki wyliczone z wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

  i  umów cywilno-prawnych dotyczące rodzin zawodowych                                                              

7.838,65 

-  składki wyliczone z wynagrodzeń osobowych 500+                                                                                 

81,46 

§ 4170 wynagrodzenia  bezosobowe                                                                                           

174.579,22 - wynagrodzenia dla 6 zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy i rodzin 

pomocowych 
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   na podstawie umów cywilno – prawnych                                                                                   

§ 4210 zakup materiałów  i wyposażenia w kwocie zł                                              

1.249,20 

-  dot. obsługi dodatku wychowawczego 500+                  300,00 

-  dotyczące Dnia Rodzicielstwa Zastępczego                                          949,20 

§ 4300 zakup pozostałych usług                                   

6.749,60 

-  opłaty pocztowe dot. wypłat dodatku wychowawczego 500+             1.556,30 

-  usługi dotyczące Dnia Rodzicielstwa Zastępczego                          5.193,30 

§ 4410 podróże służbowe krajowe 3.952,37 

 Wyjazdy i delegacje służbowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej                              

 

Rozdział  85510   -  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                            

114.531,45 

§ 3110 -  Świadczenia społeczne                                                                                           

w tym  : 

-  kontynuowanie nauki dla wychowanków w  kwocie zł                                                                             

66.063,45                          

-  pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie zł                                                                             

40.834,00 

-  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie zł                               
7.634,00                            
Razem Dział 852, Dział 853Dział 855w kwocie zł                                                                                   

3.729.711,77 

 

 

 
 
 
 

IX. 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”.  
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 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 2018r. sporządzono na podstawie informacji                      

o podjętych działaniach przekazanych przez realizatorów:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, Starostwo Powiatowe w Sławnie, 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności                  

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

Społecznej w Darłowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie,Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Darłowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie, 

Szkołę Podstawową Nr 3 w Sławnie, Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Kopnicy, 

Społeczną Szkołę Podstawową w Słowinie, Szkołę Podstawową im. Ratowników Morskich                  

w Dąbkach, Szkołę Podstawową w Żukowie, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, 

Zespół Szkół w Darłowie, Zespół Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie, 

Stowarzyszenie „AKSON” w Sławnie,Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Bpa 

Czesława Domina w Darłowie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Sławnie. 

oraz  informacje ogólnodostępne: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.  

 

 

 

 

 

 

W realizacji celu strategicznego założono następujące cele operacyjne i działania:  

I. Podniesienie świadomości społecznej. 

      Działania: 

1. Kreowanie polityki informacyjnej. 
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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.  

Cel operacyjny I:Podniesienie świadomości społecznej. 

Podjęte działania: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 
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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 lipcu i sierpniu 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 2018r. pracownicy Centrum uczestniczyli w dwóch wyjazdowych spotkaniach na 

terenie powiatu sławieńskiego (miasto i gmina Darłowo), 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. 

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 Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi 

Potrzebami Edukacyjnymi „RAZEM” do Powiatowego pikniku integracyjnego dla 

osób niepełnosprawnych pn. „Razem aktywni i kreatywni”. Piknik odbył się w dniu 

8czerwca 2018r. w Sławnie. W imprezie uczestniczyło około 500 osób 

niepełnosprawnych z terenu powiatu sławieńskiego wraz z opiekunami. Podczas 
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imprezy osoby niepełnosprawne mogły zaprezentować przed zebraną publicznością 

zdolności wokalne, plastyczne oraz kulinarne.  

11. Udzielono dofinansowania dla Polskiego Związku Niewidomych Koło Sławno do 

wycieczki kulturoznawczej, która odbyła się 26 maja 2018r. W wycieczce 

uczestniczyło 30 osób z terenu powiatu sławieńskiego. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Utworzono na stronie internetowej Ośrodka zakładki dla osób niepełnosprawnych                   

z dostępem do informacji i bieżących działań.  

2. Podejmowano działania w celu zainteresowania społeczności lokalnej tematem 

problemów osób niepełnosprawnych poprzez włączenie ich do imprez sportowych, 

działań edukacyjnych, organizację kampanii pod nazwa „Rehabilitacja przez taniec” 

dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. 

3. Organizowano cyklicznie spotkania kulturalno-integracyjne. 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

1. Dystrybuowano czasopismo „Integracja”. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Propagowano działalność Klubu „Niezapominajka” dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi ich rodzin i przyjaciół. 
 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie 

1. Zorganizowano dni otwarte ośrodka – spotkanie ze specjalistami, piknik rodzinny, 

integracje ze środowiskiem lokalnym.Ponadto oprowadzono uczestników                               

dni otwartych po ośrodku. W spotkaniach uczestniczyło około 170 osób.  

2. ZorganizowanoDzień Świadomości Autyzmu, Dzień Osób z Zespołem Downa, 

Międzynarodowy Dzień Głuchych, połączone z prelekcją na temat cech 

charakterystycznych dla danej niepełnosprawności. Łącznie w spotkaniach udział 

wzięło około 360 osób. 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie 

1. Zapoznano uczniów z Konwencją praw osób niepełnosprawnych. 
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2. Zapoznano uczniów z savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością. 

3. Zorganizowano 2 kiermasze na rzecz dzieci niepełnosprawnych, z których dochód 

został przeznaczony na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych. 

4. Zorganizowano pogadankę nt.: „Jak można pomóc niepełnosprawnym”. 

5. Zorganizowano happening „Prawa człowieka”, w którym udział wzięło 300 osób. 

6. Zorganizowano happening „Inny ale taki sam”, w którym udział wzięło 150 osób. 
 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy 

1. Przeprowadzono 7 pogadanek na temat praw dziecka, tolerancji i akceptacji.                                  

W pogadance udział wzięło 110 dzieci. 

2. Zorganizowano spotkanie integracyjne z podopiecznymi Stowarzyszenia Osób 

Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół w Darłowie. 

3. Ilustrowano zajęcia fragmentami filmów poruszających problematykę 

niepełnosprawności. 

4. Udzielano indywidualnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz ich 

opiekunów. 

 
 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie 

1. Wydawano gazetki szkolne oraz przeprowadzano pogadanki na temat problematyki 

osób niepełnosprawnych. 

2. Przeprowadzono akcję szkolnego koła wolontariatu „Oddech dla Kingi”, której 

dochód przeznaczono dla uczennicy chorej na mukowiscydozę.  

 
 

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Obchodzono Dzień Autyzmu, zorganizowano apel z filmem edukacyjnym, 

przygotowano gazetkę szkolną. Działaniem objęto 80 uczniów. 

2. Prowadzono zajęcia przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego i psychologa,                       

na temat tolerancji osób z dysfunkcjami. 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Żukowie 
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1. Przeprowadzono pogadankę dla rodziców dot. problemów osób niepełnosprawnych.                  

W pogadance uczestniczyło 87 osób. 

2. Przeprowadzono pogadankę z uczniami na temat niepełnosprawności intelektualnej                         

i fizycznej, w której udział wzięło 123 uczniów. 

3. Przygotowano gazetkę szkolną pod hasłem „Wszyscy jesteśmy jednakowi”. 

4. Umożliwiono dostęp uczniom niepełnosprawnym do technologii informacyjno                           

-edukacyjnej. 

5. Zorganizowano piknik naukowy „Prawa człowieka”, w którym udział wzięło                            

27 uczniów. 

6. Organizowano zabawy tematyczne na zajęciach wychowawczych pod hasłem „Mamy 

wspólne prawo do nauki”, w których łącznie wzięło udział 96 uczniów. 

 
 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie 

1. Przeprowadzono pogadanki z uczniami podczas godzin wychowawczych. 

 

Zespół Szkół w Darłowie 

1. Upowszechniano informacje o prawach osób niepełnosprawnych na zajęciach 

wychowawczych. Działaniem objęto 166 uczniów. 

2. Prowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów na temat tolerancji. Łącznie 

działaniem objęto 60 uczniów. 

3. Zorganizowano tydzień charytatywny na rzecz uczennicy chorej na mukowiscydozę. 

 
 

Zespół Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie 

1. Obchodzono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu oraz przygotowano gazetkę 

informacyjną przybliżającą uczniom zachowanie i sposób patrzenia na świat osób                     

z autyzmem.  W obchodach udział wzięło 70 osób. 

2. Obchodzono Światowy Dzień Tolerancji połączony z psychozabawą wykorzystującą 

platformę Kahoot, wystawą plakatów na temat tolerancji w celu uczenia postawy 

tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi. 

Działaniem objęto 60 uczniów. 

 

 

Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie 
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1. Zamieszczano bieżące informacje na stronie internetowej, w lokalnej prasie, na temat 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

2. Prezentowano prace uczestników na kiermaszach, piknikach oraz stronie internetowej, 

utrzymywano kontakty z dziećmi i młodzieżą ze szkół oraz przedszkoli, 

stowarzyszeniami, fundacjami oraz przedstawicielami samorządu. 

3. Udzielono wsparcia rzeczowego dla Stowarzyszenia „Razem” w Sławnie oraz Domu 

Opieki Społecznej w Żydowie. 

4. Zorganizowano 5 szkoleń edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Łącznie                               

w szkoleniu wzięło udział 59 osób. 
 

 
Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie 

1. Zorganizowano międzynarodową kampanię „Pola Nadziei” mającą na celu zbiórkę 

funduszy na rzecz potrzebujących. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie 

1. Zorganizowano we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym       

w Sławnie grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

2. Zorganizowano dla szkolnych pedagogów i psychologów z psychiatrą dzieci                                  

i młodzieży na temat: „Przyczyny zaburzeń zachowania u dzieci oraz postępowanie                   

z dziećmi z zaburzeniami zachowania w szkole”. 

 
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 zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 osoba, 

- w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania                

– 5 osób,  

- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego                   

o napędzie elektrycznym – 7 osób,   

- w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne – 2 osoby, 



 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE   ZA 
ROK 2018 

 

53 
 

- w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej – 1 osoba,   

- w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 10 osób. 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało 26 osób na 

łączną kwotę 134.213,43 zł. 

2. Wzmocniono rozwój działalności organizacji pozarządowych poprzez  

dofinansowanie ze środków PFRON: 

- kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie w wysokości - 

580.860,00 zł (co stanowi 90% ogółu kosztów);  

- organizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze 

Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „RAZEM” Powiatowego pikniku 

integracyjnego dla osób niepełnosprawnych pn. „Razem aktywni i kreatywni” w 

wysokości 10.000,00zł; 

- wycieczki kulturoznawczej zorganizowanej przez Polski Związek Niewidomych 

Koło Sławno w wysokości 696,00zł. 

3. Udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym w wypełnianiu wniosków oraz 

załatwianiu spraw urzędowych. 

4. Przyznano osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON do 

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Łącznie 

udzielono pomocy 37 osobom niepełnosprawnym z powiatu sławieńskiego na kwotę 

195.835,20 zł. 

5. Od lutego 2018r. do grudnia 2018r. 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 – 64.540,00 zł (co stanowi 10% ogółu kosztów).  

2. W ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III Obszar D, w 2018r. 

zakupione zostały: dwa 9-cio osobowe mikrobusyoraz 18 osobowy autobus                                            

do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. 

Łączna kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 300.000,00 zł. 
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3. Udzielono dotacji dla dwóch organizacji pozarządowych na realizację zadań 

publicznych w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych na łączną 

kwotę 20.000,00 zł. 

4. Przyznano dotację organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego                              

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 3.500,00 zł. 

 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie 

1. Wydano 240 kart parkingowych w tym3 dla placówek.  

2. Wydano 342 legitymacje dla osób niepełnosprawnych, w tym 31 dla dzieci do 16 roku 

życia, potwierdzających podstawę do korzystania z ulg i uprawnień. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 

1. Realizowano projekt – opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi                      

z terenu gminy Sławno szansa na ich godne życie.  

2. Realizowano projekt – Lokalnie sprawni – wysokiej jakości usługi świadczone dla 

osób niepełnosprawnych. W ramach projektu uruchomiono wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego w Gwiazdowie, zatrudniono rehabilitanta, dwie opiekunki do opieki 

nad 5 osobami niepełnosprawnymi. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Udział osób niepełnosprawnych z gminy w powiatowym pikniku dla osob 

niepełnosprawnych. 

2. Zorganizowano kampanię pn. „Rehabilitacja przez taniec”. 

3. Realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób w wymiarze 20 godzin 

miesięcznie.  

4. Realizowano usługi opiekuńcze dla 11 osób wg. zgłoszonych potrzeb. 

5. Realizowano projekt pn. „Spartakiada seniorów – aktywni w każdym wieku”.                               

W projekcie udział wzięło 110 osób. 

6. Na tereniegminy funkcjonuje 16 klubówseniora zrzeszających również osoby 

niepełnosprawne. Działaniem klubów objętych jest 250 osób. 

7. Pracownicy socjalni na bieżąco udzielali pomocy w zakresie wypełniania wniosków                   

o ustalenie stopnia niepełnosprawności, likwidacji barier architektonicznych, środków 

ortopedycznych i turnusów rehabilitacyjnych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 
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1. Zorganizowano transport na piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów.  

2. Realizowano usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych.  

3. Rozpoczęto budowę 10 lokali socjalnych. 

4. Udzielano pomocy w kompletowaniu dokumentów – wniosków, do instytucji w celu 

ubiegania się o pomoc. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Uczestnictwo Klubu „Niezapominajka” i „Tęcza” we wszystkich formach życia 

społecznego i uroczystościach kulturalnych. 

2. Realizowano usługi opiekuńcze osobom znajdującym się w potrzebie. 

3. Działalność Klubu„Niezapominajka” dla osób z zaburzeniami psychicznymi ich 

rodzin i przyjaciół – 30 uczestników. 

4. Działalność Stowarzyszenia „Otwarte drzwi” na rzecz osób z wykluczeniem 

społecznym – 30 osób. 

5. Działalność Punktu informacyjno-konsultacyjnego. Pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych osobom niesamodzielnym. Pomocą objęto 30 osób. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie 

1. Angażowano i włączano uczniów niepełnosprawnych i ich rodziny w życie klasy                           

i szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy 

1. Zapewniono osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu szkoły, w tym w 

zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i wycieczkach.  

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie 

1. Angażowano uczniów w życie szkoły. 

2. Organizowano imprezy klasowe, szkolne (wycieczki, festyny, bale, koncerty, wyjazd 

na basen, lodowisko, kino, teatr). 

3. Umożliwiono udział uczniom niepełnosprawnym w konkursach na różnych 

szczeblach. 
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Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Umożliwiono uczniom niepełnosprawnym udział w życiu szkolnym oraz wycieczkach 

klasowych. 

 

Szkoła Podstawowa w Żukowie 

1. Dostosowano budynek szkolny oraz dwie sale lekcyjne do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

2. Umożliwiono uczestnictwo wszystkim uczniom w wycieczkach i uroczystościach 

szkolnych.   

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie 

1. Angażowano uczniów niepełnosprawnych w życie szkoły oraz do podejmowania 

różnych działań na rzecz szkoły. 

2. Umożliwiono uczniom niepełnosprawnym udział w uroczystościach, imprezach 

organizowanych w szkole, wyjściach na: spektakle, wystawy do kina. 

 

Zespół Szkół w Darłowie 

1. Zaangażowano uczennicę z niepełnosprawnością i jej rodziców do pracy podczas 

imprez szkolnych, na rzecz Darłowskiego Centrum Wolontariatu oraz Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

2. Promowano inicjatywę wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. 

3. Umożliwiono udział osobom niepełnosprawnym w życiu szkoły. 

 

Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie 

1. Organizowano wycieczki, wyjazdy integracyjne, spartakiady sportowe, spotkania                            

z pracodawcami, społecznością lokalną. 

 

Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie 

1. Zorganizowano szkolenia dla wolontariuszy. W szkoleniach udział wzięło 20 osób. 

2. Rozbudowano Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas w Darłowie. 
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Cel operacyjny III: Dostęp do diagnozy, leczenia i rehabilitacji. 

Podjęte działania: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

1. Udzielano  dofinansowań ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Łącznie pomocą objęto 280 

osób z niepełnosprawnością i udzielono pomocy finansowej na kwotę                    

256.700,05 zł. 

2. Udzielono dofinansowań ze środków PFRON do uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Łącznie pomocą 

objęto 140 osób                       z niepełnosprawnością wraz z opiekunami i udzielono 

pomocy finansowej na kwotę 129.315,40 zł. 

3. Udzielono dofinansowań dla dwóch osób z niepełnosprawnością do zakupu protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne na łączną kwotę 

27.572,32 zł. 
 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 

1. Realizowano projekt „Z wykluczenia do zatrudnienia”, dotyczący ochrony zdrowia. 

2. Uruchomiono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Gwiazdowie. 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Przeprowadzono na terenie gminy kampanię dotyczącą promocji zdrowia w zakresie 

profilaktyki osób niepełnosprawnych i starszych. Tematem kampanii był rak piersi. 

Łącznie kampanią objęto 100 osób. 

2. Realizowano projekt „Profilaktyka – aktywni 55+ w Gminie Darłowo” skierowany                

do osób starszych i niepełnosprawnych z Klubów seniora na terenie Gminy Darłowo. 

Program obejmował 3 działania: znam swoje prawa; w gronie przyjaciół, razem                       

w świat. W projekcie udział wzięło 250 osób. 

3. Opublikowano artykuł w prasie dotyczący promocji zdrowia dla osób 

niepełnosprawnych.  

4. Realizowano program profilaktyczny na terenie gminy – „Szczepienia przeciwko 

grypie 65+”. 

5. Dofinansowano dla mieszkańców gminy rehabilitację w wymiarze 20 zabiegów 

zgodnie z zaleceniem lekarza ortopedy lub chirurga. 
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Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie 

1. Realizowano program edukacyjny „ Mądrze żyję - zdrowo jem, nie tyję”. 

2. Współpracowano z Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz służbą 

zdrowia. 

3. Kierowano uczniów na badania diagnostyczne. 

4. Wspierano rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz udzielano pomocy                                     

w rozwiązywaniu problemów. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Prowadzono zajęcia sensoryczne, socjoterapię, biofeedback, zajęcia korekcyjno                           

-kompensacyjne oraz gimnastykę korekcyjną. 
 

 

Szkoła Podstawowa w Żukowie 

1. Uczestniczono w programie nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw, mleka                   

i przetworów mlecznych dla szkół podstawowych. 
 

 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie 
 
 

1. Poradnia w ramach działalności statutowej diagnozuje psychologicznie, pedagogicznie 

oraz logopedycznie dzieci i młodzież i orzeka w sprawach kształcenia specjalnego 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz w sprawie objęcia zajęciami rewalidacyjno              

-wychowawczymi dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim. 

2. Zespoły orzekające w poradni wydają opinie w sprawach wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci od wykrycia u nich niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki                           

w szkole podstawowej. 

 

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 dofinansowań ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego 

programu „Aktywny samorząd” – moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
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poziomie wyższym 10 osobom z niepełnosprawnością na łączną kwotę             

56.785,00 zł. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie 

1. Prowadzono Punkt konsultacyjny. 

2. Realizowano program rządowy „Wyprawka szkolna 2018” poprzez dofinansowanie 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas zasadniczej szkoły 

zawodowej, szkoły branżowej pierwszego stopnia, technikum oraz szkoły 

przysposabiającej do pracy. Programem objęto około 50 uczniów. 

3. Realizowano Narodowy program Zdrowia „ W stronę dojrzałości” dla uczniów klas 

technikum celem kształtowania postaw sprzyjających poprawie zdrowia 

prokreacyjnego młodzieży oraz umocnienia stanowiska unikania uzależnień                            

od substancji odurzających. W programie udział wzięło 10 uczniów. 

4. Wystąpiono z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie stypendium                      

dla uczennicy Ośrodka. Liczba osób objętych stypendium – 1. 

5. Wystąpiono o stypendia dla uczniów Ośrodka do Starosty Sławieńskiego. Liczba 

osób, które otrzymały stypendium - 7. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie 

1. Zakupiono książki do biblioteki z dużą czcionką, audiobooki,  książki o 

zróżnicowanym poziomie czytania, książki o tematyce biblioterapeutycznej 

poruszające problemy integracji, tolerancji, wyrozumiałości, pomocy osobom 

niepełnosprawnym.  

2. Przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej „Uczeń z zespołem Aspergera                           

w szkole”. 

3. Uwrażliwiono uczniów na potrzeby niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. 

4. Objęto 8 uczniów niepełnosprawnych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Prowadzono indywidualną pracę na zajęciach oraz udzielono pomoc uczniom 

niepełnosprawnym w procesie kształcenia – 12 osób. 

6. Umożliwiono 8 uczniom udział w zajęciach rewalidacyjnych. 
 

 

Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy 

1. Dostosowano salę lekcyjną do potrzeb osób niepełnosprawnych - dwa podjazdy, 

toaleta. 
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2. Prowadzono zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Dostosowano warunki i system oceniania do indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych. 

4. Opracowano indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz prowadzono 

indywidualne nauczanie w domu ze względu na stan zdrowia w przypadku 4 osób.  

5. Umożliwiono uczestnictwo osobom niepełnosprawnym we wszystkich zajęciach                           

w szkole. 

6. Prowadzono integrację przez naukę, zabawę w szkole i poza nią. 

7. Stosowano indywidualne metody i formy pracy na zajęciach lekcyjnych                                                

i pozalekcyjnych.  

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie 

1. Dostosowano wymagania edukacyjne,warunki, indywidualizację zajęć oraz 

opracowano indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla 4 uczniów 

niepełnosprawnych. 

2. Zakupiono odpowiednie podręczniki, plansze, pomoce dydaktyczne, płyty CD oraz 

karty pracy dla 4 uczniów z niepełnosprawnością. 

3. Uświadamiano uczniom potrzeby osób niepełnosprawnych. 

4. Prowadzono zajęcia specjalistyczne. 

 
 

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Prowadzono raz w tygodniu zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

2. Prowadzono zajęcia przez pedagoga i psychologa szkolnego wspierające edukację 

osób niepełnosprawnych. Łącznie zorganizowano 7 zajęć, w których udział wzięły 42 

osoby.   

 
 

Szkoła Podstawowa w Żukowie 

1. Wyznaczono dodatkowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz rewalidacyjne dla                  

3 uczniów. 

2. Organizowano zajęcia specjalistyczne zgodnie z opinią lekarską lub orzeczeniem 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie. 
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3. Dostosowano formy i metody pracy oraz zajęcia dodatkowe do możliwości 

edukacyjnych osób niepełnosprawnych. 

4. Dostosowano podręczniki i programy dla uczniów niepełnosprawnych. 

5. Stworzono odpowiednie warunki podczas egzaminów wewnętrznych. 

 

 
 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie 

1. Objęto 7 uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz dodatkowymi zajęciami 

wyrównującymi szanse edukacyjne. 

2. Rozwijano potencjał uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem podmiotowości                   

i autonomii. 

3. Prowadzono indywidualizację zajęć lekcyjnych dla 7 uczniów niepełnosprawnych. 

4. Wzmacniano mocne strony ucznia. 

5. Dostosowywano wymagania edukacyjne do potencjału ucznia. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie 
 

1. Poradnia wskazuje w orzeczeniach wszystkie możliwe dla danego ucznia formy 

realizacji kształcenia specjalnego, określając formy najkorzystniejsze, doradza 

również rodzicom w tym zakresie a także wspiera rodziców np. w ubieganiu się o 

dowóz dziecka do najbliższej szkoły specjalnej. 

2. Poradnia współpracuje z przedszkolami, szkołami i placówkami w opracowywaniu 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej realizującej kształcenie specjalne. 
 

 

Cel operacyjny V: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Podjęte działania: 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

1. Udzielono dofinansowania w wysokości 1.309,00 zł, w ramach realizacji 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  kosztów opieki nad osobą zależną 

(opłata za pobyt dziecka w przedszkolu) 1 osobie z niepełnosprawnością. Celem tego 

działania było umożliwienie beneficjentowi programu aktywizacji zawodowej poprzez 

zastosowanie elementów wspierających jego zatrudnienie. 
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2. 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. Realizowano i promowano programy skierowane do osób niepełnosprawnych, 

2. Zamieszczano informacje promujące zatrudnienie osób niepełnosprawnych na stronie 

internetowej PUP i tablicach ogłoszeń. 

3. Prowadzono kampanię informacyjną skierowaną do pracodawców i osób 

niepełnosprawnych dotyczącą możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze 

środków PFRON oraz Funduszu Pracy w postaci refundacji kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy, dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, staży, prac 

interwencyjnych, szkoleń, pomocy doradcy zawodowego.    

4. Udzielono wsparcia finansowego z tyt. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

osoby niepełnosprawnej w kwocie 30.000,00 zł.  
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 

1. Utworzono Centrum Integracji Społecznej przez Urząd Gminy Sławno. Działaniem 

objęto 20 osób. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

1. Realizowano program „Zróbmy to razem” na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej 

osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Programem 

objęto 12 osób. 
 

 

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. W Warsztacie uczestniczy 35 osób. 

2. Zorganizowano praktyki zawodowe dla uczestników Warsztatu. W praktykach udział 

wzięło 13 osób. 
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego  

1. Utworzono „Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej” w Sławnie. Warsztat przeznaczony 

dla 25 osób. 
 


