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WSTĘP  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom  przezwyciężenie trudnych  sytuacji życiowych, których nie 

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

i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im 

życie w warunkach odpowiadającym godności człowieka.  

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 

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

i pozarządowymi. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jest jednostką organizacyjną  

samorządu powiatowego wykonującą między innymi zadania z zakresu pomocy społecznej, 

pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Jako samodzielna jednostka budżetowa powstała w dniu 1 lutego 1999r. 

i jest podporządkowana Zarządowi Powiatu w Sławnie.  

 

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

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie sławieńskim.  

Rok 2019 był rokiem jubileuszowym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

obchodziło swoje 20-lecie. 

 

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

do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet              

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

– wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających 

braki w przystosowaniu się,  

5) 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, 
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b) specjalistycznego poradnictwa, 

18) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych  

badań lekarskich, 

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, 
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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, 

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,  
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12) dofinansowanie:  

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,  

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

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

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

d) sprzętu rehabilitacyjnego osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, 

osobom prawnym i jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli 

prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres 

co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 

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

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci              

i młodzieży,  

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, 

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 wychowania 

rodzinnego. Stanowi rodzaj pieczy zastępczej nad dzieckiem pozbawionym trwale lub 

tymczasowo opieki rodziców biologicznych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jako Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej na terenie powiatu sławieńskiego w roku 2019 objęło opieką 91 rodzin zastępczych, 

w których przebywało 147 dzieci. Powstało 10 nowych rodzin zastępczych, natomiast 

rozwiązanych zostało 18 rodzin. W rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 27 nowych dzieci. 

Adoptowanych zostało 7 dzieci, natomiast 9 dzieci powróciło pod opiekę rodziców 

biologicznych. Na przestrzeni 2019r. 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 2019r. zatrudniało 4 koordynatorów, 2 pracowników socjalnych, 2 psychologów i pedagoga.  

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań w zakresie rodzinnej pieczy 

zastępczej zostały ujęte w sprawozdaniu z działań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

za 2019r. 
 

 

 

 

1.1. Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

W roku 2019 wypłacono rodzinom zastępczym następujące świadczenia: 

a) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w łącznej wysokości 1.227.127,15 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 18.452,29 zł, 

c) jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych                          

z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka w łącznej wysokości 

8.800,00 zł, 

d) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej 

wysokości 2.100,00 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 17.040,31 zł, 

f) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego 

remontu domu jednorodzinnego rodziny zastępczej zawodowej w wysokości 

6.000,00 zł, 

g) zdarzenie losowe 1.200,00 zł, 

h) dodatek wychowawczy w łącznej wysokości 568.309,08 zł, 

i) świadczenie dobry stary w łącznej wysokości 26.100,00 zł. 

 

W roku sprawozdawczym wydano 302 decyzje administracyjne dotyczące ww. 

świadczeń dla rodzin zastępczych. 

 

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 2019r. wydano                                

139 decyzji administracyjnych. Łącznie wydatkowano 568.309,08  zł. 

W 2019r. 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 87 wniosków rodzin zastępczych. Nikomu nie odmówiono 

przyznania świadczenia. Na potrzeby wszystkich rodzin zastępczych funkcjonujących                        

na terenie powiatu sławieńskiego wydatkowano kwotę 26.100,00 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 pięciu rodzinom zastępczym zawodowym w 2019r. 

wyniosły łącznie 172.134,56 zł. 

 

W 2019r. zatrudnione były trzy osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 

i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych. Koszty zatrudnienia 

wyniosły 38.987,20 zł. 
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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 2019r. 

umieszczonych było 18 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Wydatki na opiekę                      

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 zastępczej na podstawie wystawionych 

przez powiat sławieński 108 not księgowych w 2019r. wyniósł 159.814,40 zł. 

W roku sprawozdawczym 16 dzieci pochodzących z terenu powiatu sławieńskiego 

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

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

powiatu wydatki na opiekę i wychowanie ww. dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2019r. 

poniósł powiat sławieński w łącznej wysokości 312.780,88 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. 
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  Powiat sławieński w 2019r., na podstawie wystawionych gminom 789 not księgowych 

za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej uzyskał łączną kwotę 416.808,38 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 dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu 

obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić 

świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 

upłynął rok. 

          W 2019r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie wystosowała            

do sądów 9 pozwów o alimenty na rzecz 13 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 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 2019r. wydano 136 decyzji regulujących kwestię odpłatności za pobyt dzieci                           

w rodzinach zastępczych, w tym: 

➢ 119 decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty,  

➢ 10 decyzji ustalających opłatę,  

➢ 4 decyzje o umorzeniu w całości opłaty, 

➢ 3 decyzje o umorzeniu w części 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 
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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 2019r. z wpłat dokonanych przez rodziców biologicznych, którym naliczono opłatę                

za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej uzyskano łączną kwotę 3.901,88 zł stanowiącą dochód 

powiatu. Dwie sprawy dotyczące naliczonych rodzicom biologicznym opłat za pobyt dzieci                         

w rodzinach zastępczych przedawniły się. 

 

1.6.  Usamodzielnienia wychowanków opuszczających rodziny zastępcze                               

i placówki.   

 
 

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

zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 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 2019r.,                    

poz. 1507 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:  
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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. 

 

Osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze przyznano w roku 2019 

następujące pomoce:  

a) na usamodzielnienie – 6 osobom na łączną kwotę 26.023,00 zł, 

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 8 osobom na łączną kwotę 12.472,46 zł, 

c) na kontynuowanie nauki –  26 osobom na łączną kwotę 118.205,09 zł.  

Łącznie wydatkowano kwotę 156.700,55 zł.    

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 30 decyzji administracyjnych dotyczących 

pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze. 

 

Udzielono również pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki 

opiekuńczo – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze:  

a) na usamodzielnienie – 7 osobom na łączną kwotę 45.160,00 zł, 

b)  na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 8 osobom na łączną kwotę 12.608,37 zł, 

c) na kontynuowanie nauki – 14 osobom na łączną kwotę 67.859,56 zł. 

Łącznie wydatkowano kwotę 125.627,93 zł.  

Wydano łącznie 26 decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla ww. osób. 

 

W 2019r. osobom usamodzielnianym przyznano w ramach rządowego programu 

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

szkolnego. Łącznie rozpatrzono 6 wniosków złożonych przez osoby usamodzielniane                        

Nikomu nie odmówiono przyznania świadczenia. Łącznie wydatkowano kwotę 1.800,00 zł 

 

  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.  
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W dniu 18 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie odbyło się 

szkolenie pn. „Droga do samodzielności” dla wychowanków przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej w wieku od 16 do 25 lat, które przeprowadzili pracownicy PCPR w Sławnie 

zajmujący się świadczeniami. W szkoleniu wzięło udział dziesięciu wychowanków. 

Przedstawiono zakres pomocy oferowanej osobom usamodzielnianym przez PCPR w Sławnie. 

Omówiono wiele ważnych kwestii dotyczących procesu usamodzielnienia oraz przedstawiono 

obowiązki osób usamodzielnianych. Uczestnicy szkolenia otrzymali specjalnie przygotowaną 

dla nich informację w zakresie pomocy finansowej, oraz ulotki dot. m. in. możliwości 

skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologa i radcy prawnego oraz dotyczące 

realizowanego przez PCPR w Sławnie projektu „Kurs na rodzinę”, w którym mogą wziąć 

udział. 

 

 

 

II.  INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA  

 

                   Opieka instytucjonalna nad dzieckiem na terenie powiatu sławieńskiego w 2019r. 

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

60 miejscami.  

 

 

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

W 2019r. do Domu Dziecka w Darłowie skierowano 7 dzieci, w tym 5 pochodzących z terenu 

powiatu sławieńskiego, 2-pochodzących z powiatu bełchatowskiego - gmina Szczerców 

(umieszczone interwencyjnie). Na dzień 31 grudnia 2019r. liczba dzieci w placówce wyniosła                                     

31 wychowanków.  

 

 

➢ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie - 30 miejsc.  

W 2019r. w placówce umieszczono 27 dzieci z terenu powiatu sławieńskiego. Na dzień 31 grudnia 

2019r. liczba dzieci w placówce wyniosła 31 wychowanków. 

 

 

2.1.     Umieszczanie dzieci poza terenem powiatu sławieńskiego.  

 

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

jedno dziecko pochodzące z terenu powiatu sławieńskiego zostało umieszczone                                 

w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Zawarto Porozumienie                 

z Powiatem Myśliborskim w sprawie warunków pobytu i wysokości wydatków ponoszonych 
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na jego opiekę i wychowanie w ww. placówce. Kwotę średnich miesięcznych wydatków              

na utrzymanie dziecka w placówce pokrywał powiat sławieński.  

W dniu 1 października 2019r. ww. została skreślona z listy wychowanków ww. 

placówki z uwagi na przysposobienie dziecka.  
 

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 oraz uchwały 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 2019r. wydano 69 decyzji administracyjnych, w tym 64 – decyzji odstępujących                   

od ustalenia opłaty, 2-decyzje umarzające w całości opłatę i 3-decyzje umarzające w części 

opłatę dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej.  

 W roku sprawozdawczym, nie uzyskano wpłat dokonanych przez rodziców biologicznych, 

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

- wychowawczej.  
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2.3. Współfinansowanie gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo  

wychowawczych. 

 
 

Współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo                                     

-wychowawczych w 2019r. 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 2019r. dokonano wpłat na łączną kwotę 943.488,57 zł 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 2019r. przebywało 5 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów.                

Dochód powiatu w 2019r. z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach  

opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sławieńskiego wyniósł 

132.155,65 zł. 

 

 

2.5.     Program „Dobry Start” w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2019r.  
 

             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. 
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Finansowanie świadczenia „Dobry start” w 2019r.:  

− liczba złożonych wniosków dot. dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy                

zastępczej  – 46,  

− liczba przyznanych świadczeń dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy                

zastępczej  – 46, 

− wydatki poniesione – 13.800,00 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 2019r. poz. 1172 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 2019r. 

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, 

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 V/VI/37/19 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 marca 2019r. w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony 
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rachunek bankowy – wg algorytmu w 2019r., na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono środki Funduszu w wysokości              

1.078.173,00 zł.  

 

Uchwałą Nr VIII/VI/50/19 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2019r. oraz 

Uchwałą nr X/VI/71/19 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 4 października 2019r., zwiększono 

środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

o kwoty 60.000,00 zł i 36.200,00 zł pochodzące z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie.  

 

Uchwałą Nr XII/VI/83/19 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 listopada 2019r. 

zwiększono środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych o kwotę 61.796,00 zł, (dodatkowe środki przekazane przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym na działalność WTZ w wysokości 

10.500,00 zł w związku ze zmianą wysokości kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego 

pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej).  

 

Łącznie na zadania realizowane przez Centrum z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych przeznaczona została kwota w wysokości 1.235.969,00 zł. Zgodnie                            

z Uchwałą Nr XIII/VI/94/19 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XII/VI/83/19 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 listopada 2019r.  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 w 2019r. 

Wykorzystanie środków PFRON w poszczególnych zadaniach przedstawia tabela nr 1. 
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Tabela nr 1. Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019r.                                          
 

L.p. 

 

Nazwa zadania 

 

Liczba 

osób, które 

otrzymały 

dofinansowanie 

 

Kwota 

otrzymanych 

środków 

finansowych 

(zł) 

 

 

Kwota 

wydatko- 

wanych 

środków 

finansowych 

w 

zaokrągleniu 

do pełnych  

zł 

 

Procentowe 

wykorzysta-

nie środków 

finansowych 

 

Niewy 

korzystane 

środki 

finansowe 

(zł) 

1. Dofinansowanie 

uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych  

 

 

140 

 

 

171.372,00 

 

 

171.372,00 

 

 

 

100% 

 

 

0,00 

 

2. Dofinansowanie 

zaopatrzenia  w sprzęt 

rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze 

przyznawane osobom  

niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych 

przepisów 

 

273 

 

 

252.529,00 

 

252.529,00 100% 0,00 

-osoby prawne i jednostki 

organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

 

- 

3. Dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i 

turystyki osób 

niepełnosprawnych. 

640 10.708,00 10.708,00 100% 0,00 

4. 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych,  

w  komunikowaniu się  

i technicznych w związku  

z indywidualnymi 

potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

30 168.000,00 167.999,00 100% 1,00 

5. Dofinansowanie usług 

tłumacza języka 

migowego lub tłumacza – 

przewodnika – osoby 

niepełnosprawnej, jeżeli 

jest to uzasadnione 

potrzebami wynikającymi                                   

z niepełnosprawności 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

6. 

Zobowiązania dotyczące  

kosztów działania 

warsztatów terapii 

zajęciowej 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

633.360,00 

 

 

 

 

633.360,00 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

0 

RAZEM 1.118,00 

 

1.235.969,00 1.235.968,00 100% 1,00 

Źródło: PCPR w Sławnie. 
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W 2019r. 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 V/VI/37/19 Rady Powiatu w Sławnie z dnia  21 marca 2019r. 

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 w 2019r., oraz Zarządzenia nr 4/2019 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie z dnia 22 marca 2019r.                       

w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON do zadań                         

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 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 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r.               

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). Zgodnie                          

z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia przyjęto również zasadę przyznawania dofinansowania                       

tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. 

          Na realizację zadania dotyczącego dofinansowania uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych dysponowano kwotą                     

w wysokości 171.372,00 zł. 
 

W ramach wyżej omawianego zadania w ubiegłym roku wpłynęły 144 wnioski, w tym 

dzieci - 25, osoby dorosłe – 119. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:   

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami - 45 osób (23 wnioski)                       

na kwotę 54.870,00 zł.   

➢ dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami -  95 osób (64 wnioski) na kwotę 

116.502,00 zł 
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Łącznie pomocą objęto 140 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami                                

(87 wniosków) i udzielono pomocy finansowej na kwotę 171.372,00 zł. 
 

 Z pozostałych 55 wniosków osób dorosłych: 

➢ 17 osób złożyło rezygnację z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 

➢ 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na brak podstaw do pozytywnego 

załatwienia sprawy, 

➢ 17 wniosków osób z lekkim stopniem niepełnosprawności zostało rozpatrzonych 

negatywnie zgodnie z przyjętymi zasadami przyznawania dofinansowań, 

➢ 19 wniosków rozpatrzono negatywnie zgodnie z przyjętą zasadą przyznawania 

dofinansowania tej samej dorosłej osobie raz na dwa lata (osoby otrzymały 

dofinansowanie w 2018r.).  

W przypadku dzieci: 

➢ 2 osoby złożyły rezygnację z przyznanego dofinansowania.  

 

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 330 wniosków,  w tym dzieci – 39,  osoby 

dorosłe - 291. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna  - 39 osób  na kwotę 59.563,00 zł,  

➢ dorosłe osoby niepełnosprawne -  234 osoby na kwotę  192.966,00 zł. 

Łącznie pomocą objęto 273 osoby niepełnosprawne i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 252.529,00 zł. 
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Rozpatrzono negatywnie: 

➢ 39 wniosków z uwagi na brak wystarczających środków Funduszu na realizację zadania, 

➢ 16 wniosków z uwagi na brak podstaw do pozytywnego załatwienia sprawy, 

➢ 2 osoby zrezygnowały 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 31 wniosków,                 

w tym dzieci  – 1, osoby dorosłe – 30. 
 

 Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna – 1 osoba na kwotę 40.653,36 zł, 

➢ dorosłe osoby niepełnosprawne – 10 osób na kwotę  62.395,65 zł. 

Łącznie pomocą objęto 11 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na 

kwotę 103.049,01 zł. 
     

 Rozpatrzono negatywnie: 

➢ 5 wniosków z uwagi na brak podstaw do przyznania dofinansowania, 

➢ 9 wniosków  z uwagi na brak wystarczających środków Funduszu na realizację zadania, 

➢ 6 osób złożyło rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. 

 

W ramach zawartych umów o dofinansowanie ww. zadania przeprowadzone zostały 

kontrole w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Wyniki kontroli pozytywne. 

 

 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 6 wniosków, w tym dzieci - 2,  osoby 

dorosłe – 4. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna – 0,  

➢ dorosłe osoby niepełnosprawne – 1 osoba na kwotę 1.217,20 zł. 
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Łącznie pomocą objęto 1 osobę niepełnosprawną i udzielono pomocy finansowej               

na kwotę 1.217,20 zł. 
 

Rozpatrzono negatywnie:  

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

➢ 2 wnioski (dzieci) z uwagi na otrzymane dofinansowanie do wnioskowanego sprzętu                 

w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

W ramach zawartych umów o dofinansowanie ww. zadania przeprowadzone zostały 

kontrole z wykorzystania przedmiotu dofinansowania w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 

Wyniki kontroli pozytywne. 

 

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 24 wnioski - osoby dorosłe.  

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna – 0  

➢ dorosłe osoby niepełnosprawne – 18 osób na kwotę  63.732,79 zł.  

Łącznie pomocą objęto 18 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej              

na kwotę 63.732,79 zł. 

Rozpatrzono negatywnie:  

➢ 1 wniosek z uwagi na brak podstaw do pozytywnego rozpatrzenia sprawy, 

➢ 5 wniosków z uwagi na brak wystarczających środków Funduszu na realizację zadania. 

W ramach zawartych umów o dofinansowanie ww. zadania przeprowadzone zostały 

kontrole z wykorzystania przedmiotu dofinansowania w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 

Wyniki kontroli pozytywne. 

        

d) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika                                

– osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi                                                

z niepełnosprawności. 

 

W zakresie ww. zadania w 2019r. do Centrum nie wpłynął żaden wniosek.  

 

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

W 2019r. udzielono dofinansowania ze środków PFRON dla: 
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➢ Stowarzyszenia na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Otwarte 

Drzwi” w Darłowie do Powiatowego pikniku integracyjnego dla osób 

niepełnosprawnych pn. „Bliżej Siebie”. Piknik odbył się w dniu  31 maja 2019r.                           

w Darłowie. W imprezie uczestniczyło 620 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 

sławieńskiego wraz z niezbędnymi opiekunami. Podczas imprezy osoby 

niepełnosprawne mogły zaprezentować przed zebraną publicznością zdolności 

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

w zorganizowanych zawodach sportowych. Wysokość dofinansowania ze środków 

PFRON wyniosła 10.000,00 zł.  

➢ Polskiego Związku Niewidomych Koło Sławno do wycieczki kulturoznawczej,  która 

odbyła się 12 czerwca 2019r. W wycieczce uczestniczyło 20 osób z terenu powiatu 

sławieńskiego. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 708,00 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 jest w pracowniach takich jak: komputerowo-graficzna, krawiecko          

-zabawkarska, plastyczna, gospodarstwa domowego, rękodzieła i malarstwa, witrażu, 
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wikliniarsko-stolarska na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa 

się formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji oraz planowane efekty rehabilitacji.  

Kwota środków ogółem wydatkowana w 2019r. na pokrycie kosztów działalności 

Warsztatu wyniosła 703.734,00 zł, z tego kwota w wysokości: 

➢ 633.360,00 zł (90% ogółu kosztów)  stanowi dofinansowanie ze środków PFRON, 

➢ 70.374,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków powiatu sławieńskiego przyznane         

w drodze odrębnej umowy. 

W 2019r. w Warsztacie przeprowadzona została kontrola, która obejmowała rok 2018. 

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 5 listopada 2019r. 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 2019r. w ramach ww. zadania nie wpłynął żaden wniosek. 

 

 

 

3.3.      Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

 

 W 2019r. 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.  
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 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą                 

nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. wyznaczył kierunki działań oraz warunki brzegowe 

obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r. Zasady 

przyznawania dofinansowań w ramach programu w 2019r. w powiecie sławieńskim zostały 

podjęte Uchwałą Nr XVI/65/19 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 10 kwietnia 2019r. Uchwała 

oprócz zasad przyznawania dofinansowań ustala:  

➢ wzór wniosków,  

➢ wzór karty oceny merytorycznej wniosków, 

➢ minimalną liczbę punków uprawniających do uzyskania dofinansowania ze środków 

PFRON, 

➢ termin przyjmowania wniosków w ramach ww. programu.  

 W celu upowszechnienia informacji o programie przeprowadzono promocję publikując 

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

społecznej, stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz szkoły 

ponadgimnazjalne w tym ośrodek szkolno-wychowawczy. Informacja o programie 

zamieszczona była również na tablicy informacyjnej Centrum. 

 Kwota otrzymanych środków na realizację programu wyniosła 163.198,44 zł, w tym     

na realizację poszczególnych zadań 153.266,14 zł – Aneks nr 5 z dnia 26 listopada 2019r.                    

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 39 wniosków.  

Liczba osób niepełnosprawnych, z którymi zawarto umowy dofinansowania: 33 osoby                      

(38 umów) na kwotę 154.851,19 zł, 1 wniosek rozpatrzony został negatywnie (osoba 

zrezygnowała z uczestnictwa w programie).  

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

do dnia 15 kwietnia 2020r. Realizacja zadania i ostateczne rozliczenie zawartych                                           

z wnioskodawcą umów następuje do 30 sierpnia 2020r.     

Wykorzystanie środków PFRON na realizację programu przedstawia tabela nr 2. 
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Tabela nr 2. Wysokość przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  w ramach zadań pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r., 

na podstawie zawartych umów lub wypłaconych dofinansowań. 

 
l.p. Nazwa zadania Źródło 

finansowania 

Liczba 

osób 

Kwota 

(zł) 

Cel 

 

1. 

 

 

Moduł I, Obszar A, 

Zadanie 1 i 4 – pomoc  

w zakupie i montażu 

oprzyrządowania  

do posiadanego 

samochodu 

 

PFRON 

 

1 

 

1.614,15 

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  i 3 – pomoc 

w uzyskaniu prawa 

jazdy  
 

PFRON 

 

2 

 

3.861,28 

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, 3 i 4 – 

pomoc  

w zakupie sprzętu 

elektronicznego lub 

jego elementów oraz 

oprogramowania 

PFRON 
4 –B1 

1- B4 
11.425,41 

Przygotowanie 

beneficjentów programu  

z zaburzeniami ruchu  

i percepcji wzrokowej  

do pełnienia różnych ról 

społecznych poprzez 

umożliwienie im włączenia 

się do tworzącego się 

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 B, 

Zadanie 5 – pomoc w 

utrzymaniu sprawności 

technicznej 

posiadanego sprzętu 

elektronicznego 
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. 

 

6. 

Moduł I, Obszar C, 

Zadanie 1 – pomoc  

w zakupie wózka 

inwalidzkiego                  

o napędzie 

elektrycznym 

PFRON. 5 50.048,14 

Aktywizacja społeczna, 

zawodowa lub wsparcie  

w utrzymaniu zatrudnienia 

poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier  

w poruszaniu się oraz barier 

transportowych. 
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7. 

Moduł I, Obszar C, 

Zadanie 2 – pomoc w 

utrzymaniu sprawności 

technicznej 

posiadanego skutera 

lub wózka 

inwalidzkiego                   

o napędzie 

elektrycznym  

 

PFRON 

 

8 

 

20.254,08 

Przygotowanie 

beneficjentów programu  

do aktywizacji społecznej, 

zawodowej lub wsparcie  

w utrzymaniu zatrudnienia 

poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier  

w poruszaniu się oraz barier 

transportowych.  
 

8. 

Moduł I, Obszar C, 

Zadanie 3 – pomoc w 

zakupie protezy 

kończyny, w której 

zastosowano 

nowoczesne 

rozwiązania techniczne  

 

PFRON 

 

0 

 

0 

Przygotowanie 

beneficjentów programu  

do aktywizacji społecznej, 

zawodowej lub wsparcie  

w utrzymaniu zatrudnienia 

poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier  

w poruszaniu się.  
 

9. 

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.  
 

10. 

Moduł I, Obszar C, 

Zadanie 5 – pomoc w 

zakupie skutera 

inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym 

lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka 

ręcznego  

PFRON 3 14.485,00 

Aktywizacja społeczna, 

zawodowa lub wsparcie  

w utrzymaniu zatrudnienia 

poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier  

w poruszaniu się oraz barier 

transportowych. 

 

 

11. 

Moduł I Obszar D – 

pomoc w utrzymaniu 

aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby 

zależnej 

 

PFRON 

 

0 

 

0 

Umożliwienie beneficjentom 

programu aktywizacji 

zawodowej poprzez 

zastosowanie elementów 

wspierających ich 

zatrudnienie. 

 

12. 

Moduł II – pomoc 

 w uzyskaniu 

wykształcenia  

na poziomie wyższym 

 

 

PFRON 

 

9 

 

 

(14 

wniosków) 

 

51.067,50 

Poprawa szans 

beneficjentom programu na 

rywalizację  

o zatrudnienie na otwartym 

rynku pracy poprzez 

podwyższenie kwalifikacji. 

 Razem:  33 152.755,56  

 

         Źródło: PCPR w Sławnie. 

 

W 2019r. przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania 

dofinansowań przyznanych w roku 2018 na podstawie zawartych z beneficjentami pomocy 

umów. Wyniki kontroli pozytywne,  nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

W dniu 1 lipca 2019r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Warszawie a Powiatem Sławieńskim zawarte zostało porozumienie                        
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nr SOW/109/2019 w sprawie korzystania z Systemu Obsługi Wniosków PFRON, który jest 

ogólnopolską platformą informatyczną wspomagającą działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

Celem porozumienia jest rozwój e-usług w administracji publicznej oraz usprawnienie 

procesu składania wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby 

niepełnosprawne, a także podmioty działające na ich rzecz. 

Celem projektu, w ramach którego powstał system SOW, jest umożliwienie załatwienia 

osobom niepełnosprawnym wniosków o pomoc finansową on-line i zwiększenie w ten sposób 

dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów, finansowanych ze środków 

PFRON, których realizatorem są jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki systemowi 

możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie. 

 Na mocy porozumienia, w dniu 27 września 2019r. ogłoszony został nabór wniosków                              

o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym Moduł II.                               

W ramach zadania drogą elektroniczną wpłynęło 7 wniosków.  

  

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 kwestią 

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 2020r. poz. 218) 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). 
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  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 2 osoby                      

(2 mężczyzn). Program korekcyjno - edukacyjny prowadzony był w formie zajęć 

indywidualnych oraz zajęć grupowych. 

Podstawowym celem działań korekcyjno - edukacyjnych była zmiana zachowań                    

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

i zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych 

zachowań  oraz konstruktywnego współżycia w rodzinie. 

Należy zaznaczyć, że w 2019r. Centrum zapewniło specjalistyczne poradnictwo 

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

 

 

V. SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR POMOCY 

SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ORAZ 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ 

 
 

1) 28 lutego 2019r. odbyło się szkolenie „Standardy prowadzenia programu korekcyjno                    

- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”, w którym udział wzięło                 

28 osób, 

2) 21 marca 2019r. odbyło się spotkanie kierowników OPS, w którym wzięło udział                    

8 osób, 

3) 18 czerwca 2019r., 20 września 2019, 18 października 2019r, 20 listopada 2019r. odbył 

się cykl szkoleń w zakresie Programu Edukacji Finansowej „Wybierz Przyszłość”,               

w którym uczestniczyło 15 osób, 

4) 25 czerwca 2019r. odbyło się szkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego dla 20 osób, 

5) 27 sierpnia 2019r. odbyło się spotkanie z kierownikami OPS, sędzią z Sądu Rejonowego 

III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich odnośnie kontaktów rodziców biologicznych,               

w którym uczestniczyło 6 osób, 

6) 29 sierpnia 2019r., 26 września 2019r.- zorganizowano warsztaty uzupełniające                    

dla kadry RAR, w których uczestniczyło 11 osób, 
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7) 1-2 października 2019r., 24-25 października 2019r., 14-15 listopada 2019r. 

zorganizowano szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego dla 16 osób, 

8) 9-10 grudnia 2019r. odbyło się wyjazdowe spotkanie podsumowujące działania                           

w projekcie „Kurs na rodzinę” w Tanowie pod Łobzem, w których uczestniczyło 5 osób 

z terenu powiatu sławieńskiego. 

 

 

VI. DODATKOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PCPR                              

W SŁAWNIE 
 

 
6.1.     Działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. 

 
 

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 

 

W 2019r. prowadzona była promocja rodzicielstwa zastępczego oraz podejmowane 

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

1)  13 wpisów zamieszczonych na Facebooku i stronie  internetowej Centrum 

upowszechniających informacji o programach i projektach skierowanych do rodzin 

zastępczych, dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

usamodzielnianych wychowanków, 

2) 14 wpisów zamieszczonych na Facebooku i stronie internetowej Centrum promujących 

rodzicielstwo zastępcze m. in. udostępnienie materiałów na temat pieczy zastępczej, 

reportaży z działań PCPR dotyczących rodzin zastępczych, 

3) wystawa obrazująca 20-lecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

zaprezentowana na holu Starostwa Powiatowego w Sławnie, 

4) zakup i dystrybucja krówek personalizowanych z okazji 20-lecia Centrum z hasłem 

promującym rodzicielstwo zastępcze, 

5) udostępnienie filmiku promocyjnego z okazji 20-lecia Centrum w mediach 

społecznościowych, na stronie internetowej i w serwisie YouTube,  

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

promującymi rodzicielstwo zastępcze do lokalnych probostw, 

7) zakup i dystrybucja balonów personalizowanych z okazji 20-lecia Centrum z hasłem 

promującym rodzicielstwo zastępcze, 

8) 3 artykuły opisujące lub promujące rodzicielstwo zastępcze opublikowane 

 w Obserwatorze Lokalnym, 
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9) stworzenie i przekazanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

prezentacji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej do zamieszczenia na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny, Pracy                   

i Polityki Społecznej, 

10) promocja rodzicielstwa zastępczego podczas obchodów I Regionalnego Kongresu 

Kobiet przez panią dyrektor Małgorzatę Maciuk-Radawiec, 

11) zachęcanie do propagowania idei rodzicielstwa zastępczego podczas spotkań Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie po raz dziewiąty zorganizowało 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik odbył się dnia 7 czerwca 2019 roku na malowniczym 

terenie wśród brzóz - na poddarłowskim Spławiu.  

Dzięki hojności Zarządu Powiatu i licznych sponsorów udało się zapewnić atrakcje 

takie jak: dmuchańce, eurobungee, animacje, loteria fantowa, przejażdżki konne, czesanie                      

i malowanie buziek, dekorowanie babeczek, stoisko plastyczne, puszczanie baniek, malowanie 

na folii, warsztaty średniowieczne, pokaz sprzętu gaśniczego, prezentacja radiowozu 

policyjnego. 

Na pikniku nie mogło zabraknąć pysznego jedzenia na ciepło. Serwowano kiełbaski                  

z grilla, grochówkę oraz bigos. Dla amatorów słodkości przewidziano cukierki, lody, słodkie 

bułki, pączki, watę cukrową oraz popcorn. Kolejną słodką atrakcją był ogromny tort z okazji 

20-lecia powstania Centrum, który cieszył oko i podniebienie, podobnie jak przepiękne                          

i smaczne ciasta przygotowane na coroczny konkurs skierowany do rodzin zastępczych. 

Organizacja pikniku możliwa była m. in. dzięki udziałowi w projekcie "Bądźmy Razem 

VIII" dofinansowanemu ze środków Fundacji Ernst & Young. 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA I KONKURSOWA JEDNOSTKI  

 

1) Złożono wniosek w konkursie grantowym - 30 maja - świętujemy razem  - organizowanym 

przez Fundację Ernst&Young i uzyskano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł                        

na projekt pod nazwą „Bądźmy Razem VIII”. Całkowity budżet projektu wyniósł       

15.986,43 zł. W ramach projektu zorganizowano: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego                       

na Spławiu wraz z warsztatami średniowiecznymi, promocję rodzicielstwa zastępczego                

za pomocą reportażu w prasie, wystawy z okazji 20-lecia PCPR, personalizowanych 
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krówek i balonów. Ponadto dla nastoletnich matek z rodzin zastępczych i ich otoczenia 

zorganizowaliśmy grupy wsparcia. Kolejnym działaniem mającym na celu rozwój 

kompetencji opiekunów zastępczych były warsztaty kulinarne z nauką zdrowego żywienia, 

z którego skorzystało 29 członków rodzin zastępczych. 

2) Wspólnie z Liderem Projektu Województwem Zachodniopomorskim i powiatami 

goleniowskim, stargardzkim, kołobrzeskim kontynuowano realizację projektu „Kurs na 

rodzinę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.                       

W ramach projektu w 2019r. zrekrutowano 201 beneficjentów, w sumie w projekcie 

uczestniczy 285 osób. W ramach Regionalnej Akademii Rodziny zorganizowano: 

➢ doradztwo rodzinne dla 193 osób, 

➢ doradztwo prawne dla 7osób, 

➢ doradztwo psychologiczne dla 19 osób, 

➢ psychoterapię indywidualną dla 4 osób, 

➢ psychoterapię rodzinną dla 3 rodzin, 

➢ Szkołę dla rodziców x 5 edycji (3x Darłowo, 2x Sławno) dla 62 osób, 

➢ kontynuację Szkoły dla rodziców dla 19 osób (1x Sławno, 1x Darłowo), 

➢ opiekę dla dzieci uczestników kontynuacji Szkoły dla rodziców i Szkoły dla 

rodziców- 4 dzieci, 

➢ warsztaty „W kompetentnej rodzinie siła”: 

• Moduł I - warsztaty dla 19 rodziców zastępczych o tematyce: 

„Konsekwencje i granice”, „Jak sobie radzić z buntem?”, „Cyberprzemoc”, 

„Komunikacja”, 

• Moduł II 10 - dniowy obóz socjoterapeutyczny - 25 dzieci z pieczy 

zastępczej. 

➢ zajęcia socjoterapeutyczne z treningiem zastępowania agresji - 9 dzieci, 

➢ mediacje rodzinne, alimentacyjne - 2 osoby, 

➢ terapię uzależnień i spotkania dla osoby współuzależnionej z dojazdem do klienta      

- 4 osoby, 

➢ wyjazd warsztatowy dla 48 członków rodzin zastępczych do Jastrzębiej Góry                     

w terminie 8-11 listopada 2019r.  

➢ skierowanie dwóch rodzin z terenu powiatu na 14-dniowy Turnus Aktywizacyjny 

dla Rodzin. 

            Na realizację projektu w 2019r. wydatkowano kwotę 176.700,70 zł. 
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3) Złożono wniosek konkursowy w ramach Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy             

i Polityki Społecznej. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 83.147,12 zł.  

4) 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 2019 ogłoszonym przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i uzyskano dotację na kwotę                    

22.810,00 zł. W związku z realizacją projektu pt. „Wolni od przemocy” na terenie powiatu 

sławieńskiego zostały zrealizowane następujące zadania: 

➢ szkolenie z zakresu dialogu motywującego z częścią warsztatową dla kadr,  

w którym wzięło udział 16 osób, 

➢ opracowanie i rozpowszechnienie informatora dla ofiar  i osób stosujących przemoc 

– wydrukowano 160 sztuk, 

➢ konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych (kl. I-III) pod hasłem „Wolni 

od przemocy” - do konkursu przystąpiło 5 szkół podstawowych, wpłynęło 177 prac 

konkursowych, 

➢ bieg pod hasłem „Wolni od przemocy”, w którym wzięły udział 152 osoby, 

➢ nagranie videoklipu promującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy                   

- klip został udostępniony w mediach społecznościowych: facebook PCPR Sławno, 

strona internetowa Centrum i kanał PCPR Sławno na YouTube. 

 

 

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW 

W 2019r. zorganizowano następujące szkolenia dla rodzin zastępczych i wychowanków: 

➢  „Babcia i dziadek w roli rodziców na kolejnych etapach rozwoju dziecka”                                

- 11 rodzin spokrewnionych (28 marca 2019r.), 

➢ „Babcia i dziadek w roli rodziców na kolejnych etapach rozwoju dziecka”                                   

- 9 rodzin spokrewnionych (2 kwietnia 2019r.), 

➢ „Droga do samodzielności” - 10 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej                             

(18 kwietnia 2019r.), 

➢ „Komunikacja”- 15 osób (25 czerwca 2019r.), 

➢ „Konsekwencje i granice” i  „Cyberprzemoc”- 17 osób (26 czerwca 2019r.), 

➢  „Jak sobie radzić z buntem?”- 15 osób (1 lipca 2019r.), 
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➢ Warsztaty kulinarne z nauką zdrowego żywienia - 29 osób (28 września 2019r.                              

i 12 października 2019r.), 

➢ Wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych do Jastrzębiej Góry - zajęcia pogłębiające 

relacje rodzic - dziecko, zwiększające kompetencje społeczne i opiekuńczo                                   

-wychowawcze, integracyjne - 48 osób (8-11 listopada 2019r.), 

 

Ponadto przy współpracy z Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym w Koszalinie 

skierowano 3 osoby na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze 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 program szkoleniowy „Adres tymczasowy: Opieka zastępcza” 

zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Decyzja Nr 16/2015/RZ z dnia 

02.07.2015r.) 

 

6.2.      Działania jednostki w obszarze przeciwdziałania przemocy.          
                                                                                            

W roku 2019r. 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), 

➢ zamieszczano przez cały rok informacji dot. przeciwdziałania przemocy na stronie 

internetowej PCPR oraz spoty na facebook PCPR, 



 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE   

ZA ROK 2019 

 

36 

 

➢ opracowano ulotki informacyjne o dyżurach specjalistów radcy prawnego                                 

i psychologa (informacja o dyżurach została umieszczona na stronie internetowej 

Centrum, tablicach ogłoszeń oraz rozesłana do wybranych instytucji w Powiecie), 

➢ pracownicy Centrum rozpropagowali plakaty i ulotki, informowali zainteresowanych  

o możliwości skorzystania z udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz 

instytucjach pomocowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy  

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

wykorzystywaniu dziewcząt i kobiet, 

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

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

➢ wszczęto 1 procedurę „Niebieska Karta”, 

➢ 9 osobom stosującym przemoc udzielono porad i przeprowadzono rozmowy w celu  

mobilizacji do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, 

➢ zamieszczono na stronie internetowej i tablicach informacyjnych 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. 

 
 

 

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

z dodatkami –  świadczenie obligatoryjne, 

b) pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym                   

lub domu jednorodzinnego – świadczenie obligatoryjne w przypadku rodziny 

zastępczej zawodowej, w której przebywa powyżej trójki dzieci, świadczenie 

fakultatywne w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, w której przebywa 

powyżej trójki dzieci,  

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

gospodarskich – obligatoryjne w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej                    

i zawodowej, w której przebywa powyżej trójki dzieci,  

d) 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, radcy prawnego. 

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

w dalszym etapie szkolić kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze. 

6) Zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz dla rodzin zastępczych. 

7) Pozyskiwanie środków zewnętrznych niezbędnych do realizacji bieżących zadań                   

z zakresu wspierania dziecka i rodziny. 
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8) 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 2020 - zgodnie z zatwierdzonym budżetem 

przez Zarząd Powiatu na rok 2020. 

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

placu zabaw – 35.000,00 zł. 

3) Zabezpieczenie środków na realizację zaleceń Sanepidu – wymiana mebli w aneksach 

kuchennych w grupach wychowawczych – 30.000,00 zł. 

4) Zabezpieczenie środków na dostosowanie funkcjonowania placówki do standardów 

obowiązujących od 1 stycznia 2021r. – 50.000,00 zł /wersja podstawowa/. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie 

1) Zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie POW w Sławnie łączącej zadania 

placówki typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i specjalistyczno – terapeutycznego                 

dla wychowanków (30 miejsc) - adekwatnie z planem budżetowym placówki.  

2) Budynek mieszkalny do utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej 14 osobowej. 

Art. 230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika, że liczba dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 229 

ust. 1-3, po upływie okresu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012r.), 

nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2021r., nie może być wyższa niż 30. Po upływie 

wyżej wskazanego terminu – 1 stycznia 2021r. – w tych placówkach zastosowanie będzie 
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miał art. 95 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadzający 

co do zasady 14 osobowe placówki. Aktualnie POW oczekuje na odpowiedź z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej o możliwość utworzenia placówki 14 – osobowej w innym 

budynku. 

3) Wymiana obróbki blacharskiej na budynku socjalnym – utrzymanie budynku w stanie 

prawidłowej używalności, zabezpieczenie przecieków – do 5.000,00 zł. 

4) Modernizacja drogi i chodnika wokół placówki – wyrównanie nierównej nawierzchni, 

dołów, wokół placówki – 50.000,00 zł. 

5) Wymiana starych drzwi na terenie placówki – wymiana starych, zużytych drzwi                           

w pomieszczeniach grupowych –  6.000,00 zł – 8.000,00 zł. 

6) Remont lub wymiana schodów na piętrze grupy socjalizacyjnej – stare, zniszczone schody 

wymagają wymiany i remontu –  15.000,00zł –  20.000,00 zł. 

7) Podniesienie standardu placówki – wymiana zużytych mebli w pomieszczeniach 

sypialnianych, aneksach –  15.000,00 zł – 20.000,00 zł. 

8) Remont łazienek na parterze placówki – łazienki na parterze wymagają generalnego 

remontu, wymiany kafli i sprzętu sanitarnego –  30.000,00 zł – 50.000,00 zł. 

9) Wymiana posadzki na parterze budynku - wymiana ciemnej, starej posadzki – 10.000,00 zł 

–  15.000,00 zł. 

 
 

 

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              
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- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,  tj. pomoc 

pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie                      

– w formie rzeczowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO 

CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE  ZA  2019R. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA  2019 R. 

  Wykonanie w zł 

Dział  852      Pomoc  Społeczna   1194.664,16 

Rozdział   85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 30424,00 

 Program korekcyjno-edukacyjny 7614,00 

 Program Osłonowy – Wspieranie Jednostek Samorządu  

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy            

w Rodzinie. 

22810,00 

Rozdział   85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1159240,16 

§ 3020 wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń -dof. kosztów zakupu 

okularów korygujących wzrok   
956,83 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 17 pracowników 777653,56 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 
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 

2018), za które to dodatkowe wynagrodzenie  przysługuje. 

53197,47 

§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne liczone od wypłaconych 

wynagrodzeń pracowników i wynagrodzenie bezosobowe 
141171,89 

§ 4120   składka na fundusz pracy  liczone od wypłaconych wynagrodzeń 

pracowników i wynagrodzenie bezosobowe 
17585,47 

§ 4170 wynagrodzenia  bezosobowe 11645,48 

§ 4210  zakup materiałów  i wyposażenia 33307,68 

§ 4270 zakup usług remontowych 1783,50 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 1583,00 

§ 4300    zakup pozostałych usług 77091,12 

§ 4360     opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2099,61 

§ 4410      Podróże służbowe krajowe 5390,36 

§ 4430 Różne opłaty i składki 138,85 

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24231,54 

§ 4480 Podatek od nieruchomości 1170,00 

§ 4700 Szkolenia  pracowników 10233,80 

Rozdział   85295 Pozostała działalność - KONKURS „30 MAJA - ŚWIĘTUJEMY 

RAZEM - Organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

PROJEKT „BĄDŹMY RAZEM VIII” 

 

5000,00 

§ 4210 zakup materiałów  i wyposażenia           339,00 

§ 4300    zakup pozostałych usług 4661,00 

Dział  853   Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - Projekt 

partnerski „KURS NA RODZINĘ” realizowany w ramach RPO 

WZ 2014-2020       

176700,70 
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§ 4017, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42967,00 

§ 4047, § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2048,99 

§ 4117, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 13255,16 

§ 4127, § 4129 Składka na  fundusz  pracy 1033,54 

§ 4177, § 4179 Wynagrodzenia  bezosobowe 56642,50 

§ 4217, § 4219   Zakup  materiałów  i  wyposażenia 5108,49 

§ 4307, § 4309 Zakup pozostałych usług 55645,02 

Dział 855 Rodzina 3085529,13 

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny -program DOBRY START  300+       43090,00 

§ 3110    świadczenia program DOBRY START 300+    41700,00 

§ 4010     wynagrodzenia osobowe pracowników   1169,55 

§ 4110         składki  na ubezpieczenia społeczne 201,40 

§ 4120        fundusz  pracy 19,05 

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2677718,49 

§ 3110    świadczenia  społeczne - dodatek wychowawczy 500+              568309,08 

§ 3110    świadczenia  społeczne z tego: 1437420,30 

  pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych                                                                                                                                                                                                                     

 pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w zawodowych  rodzinach 

zastępczych                                                                                                                                         

 pokrycie  kosztów  utrzymania dzieci w niezawodowych  rodzinach 

zastępczych                                                                                                                                          

 kontynuowanie  nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin 

zastępczych                                                                                                                                                              

 pomoc pieniężna na usamodzielnienie                                                                                                                                        

 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej                                                

 jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych   z potrzebami przyjmowanego dziecka 

 remont domu jednorodzinnego                                                              

 koszt utrzymania lokalu mieszkalnego                                                                  

 dofinansowanie do wypoczynku        

 jednorazowa pomoc losowa     

514473,78 

 

 230142,33 

 

500963,33 

 

118205,09 

 

 26023,00 

12472,46 

8800,00 

 

6000,00 

17040,31 

2100,00 

1200,00 

§ 4010     wynagrodzenia osobowe pracowników  z tego: 172216,46 

 dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 

do wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach 

„Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 

2019”                                                                                   

83147,12 

 wynagrodzenia dla 4  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej      85755,34 

 wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z obsługą dodatku wychowa 

500+ 
3314,00 
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§ 4040   dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej 
12400,75 

§ 4110    składki na ubezpieczenia społeczne 58475,86 

§ 4120     fundusz pracy 7963,00 

§ 4170    wynagrodzenia bezosobowe dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, osób 

do pomocy na podstawie umów cywilno – prawnych                           
180321,03 

§ 4210    zakup materiałów i wyposażenia  2493,00 

§ 4300   zakup pozostałych usług  6798,10 

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst – noty za dzieci z terenu powiatu 

sławieńskiego, przebywając na terenach innych powiatów 
226277,26 

§ 4410   podróże służbowe krajowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej                                                                                                                                                         5043,65 

Rozdział 85510  Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   364720,64 

§ 3110         Świadczenia społeczne – Dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego - 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 

153517,73 

§ 3110     Świadczenia społeczne  dla wychowanków z  placówek opiekuńczo                    

-wychowawczych      
125627,93 

§ 4210    zakup materiałów i wyposażenia dot. zadania zlec. - świadczenia 

wychowawczego - 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 

1121,27 

§ 4300   zakup usług leczniczo – psychiatrycznych - dotyczy dziecka 29608,38 

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst – noty za dzieci z terenu powiatu 

sławieńskiego, przebywając na terenach innych powiatów 
54845,33 

RAZEM Działy: 852, 853, 855 4.456.893,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA 

RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016-2023”. 
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W dniu 1 lutego 2017r. Uchwałą Nr XXIII/V/177/17 Rady Powiatu w Sławnie przyjęto 

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

 Głównym celem powiatu sławieńskiego w ramach działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych jest tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych                       

do życia zawodowego i społecznego.  

Elementem towarzyszącym wdrażaniu programu jest jego monitorowanie i coroczna 

ocena realizacji. Dane do monitoringu pozyskiwane są od realizatorów odpowiedzialnych                  

za wykonanie poszczególnych zadań. Sprawozdanie z realizacji programu stanowi integralną 

część rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Sławnie. 

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2019r. 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, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Malechowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie, Specjalny Ośrodek Szkolno                

-Wychowawczy w Sławnie, Zespół Szkół Agrotechnicznych  w Sławnie, Zespół Szkół im. Jana 

Henryka Dąbrowskiego w Sławnie, Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie, Zespół 

Szkół Morskich w Darłowie, Szkołę Podstawową Nr 1 w Sławnie, Szkołę Podstawową Nr 3                       

w Sławnie, Szkołę Podstawową im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie, Szkołę Podstawową 

w Sławsku, Szkołę Podstawową w Żukowie, Społeczną Szkołę Podstawową w Słowinie, 

Szkołę Podstawową w Starym Jarosławiu, Szkołę Podstawową im. Ratowników Morskich                     

w Dąbkach, Szkołę Podstawową w Malechowie, Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich                          

w Niemicy, Szkołę Podstawową w Lejkowie, Stowarzyszenie „AKSON” w Sławnie                        

oraz informacji ogólnodostępnych: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.  

 

W realizacji celu strategicznego założono następujące cele operacyjne i działania:  

I. Podniesienie świadomości społecznej. 

      Działania: 
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1. Kreowanie polityki informacyjnej. 

2. Podejmowanie działań w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej 

problematyki osób niepełnosprawnych. 

3. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym pełnej akceptacji. 

II. Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym.   

       Działania: 

1. Udział osób niepełnosprawnych we wszystkich formach życia społecznego. 

2. Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. 

3. Poradnictwo prawne i psychologiczne. 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych. 

III. Dostęp do diagnozy, leczenia i rehabilitacji. 

Działania: 

1. Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna. 

2. Oprzyrządowanie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. 

3. Objęcie rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

4. Poprawa opieki medycznej. 

IV. Dostęp do powszechnej edukacji. 

Działania: 

1. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji. 

2. Wspieranie systemu kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

3. Rozwój edukacji integracyjnej. 

4. Wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych. 

V. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

      Działania: 

1. Kampania informacyjna dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

2. Świadczenie usług pośrednictwa pracy. 

3. Szkolenie i przekwalifikowanie zawodowe.  

4. Poradnictwo zawodowe. 

5. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

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 prasie lokalnej trzykrotnie opublikowano 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. Uczestniczono w wyjazdowym spotkaniu na terenie powiatu sławieńskiego (miasto 

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 spotkania. 

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 na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem 

Społecznym „Otwarte Drzwi” do Powiatowego pikniku integracyjnego dla osób 

niepełnosprawnych pn. „Bliżej siebie”. Piknik odbył się w dniu  31 maja 2019r.                        

w Darłowie. W imprezie uczestniczyło około 620 osób niepełnosprawnych z terenu 

powiatu sławieńskiego wraz z opiekunami. Podczas imprezy osoby niepełnosprawne 

mogły zaprezentować przed zebraną publicznością zdolności wokalne, plastyczne, 
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kulinarne, które były oceniane przez grono jury oraz rywalizować w zorganizowanych 

zawodach sportowych.  

11. Udzielono dofinansowania dla Polskiego Związku Niewidomych Koło Sławno                      

do wycieczki kulturoznawczej, która odbyła się 12 czerwca 2019r. W wycieczce 

uczestniczyło 20 osób z terenu powiatu sławieńskiego.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Utworzono na stronie internetowej zakładkę 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 w imprezy sportowe, 

spotkania edukacyjne, organizację kampanii.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

1. Dystrybuowano czasopismo „Integracja”. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie 

1. Uczestniczono w monitoringu realizowanym w ramach projektu „Monitoring działań 

jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. Zachodniopomorskim                      

w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnością i dostosowania                                   

do postanowień ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” . 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie 

1. Zorganizowano lekcję wyjazdową do ZUS w Koszalinie. 

2. Udostępniono informacje na stronie internetowej Ośrodka. 

3. Zamieszczano artykuły w prasie lokalnej, dotyczące przedsięwzięć organizowanych 

przez placówkę. 

4. Organizowano zajęcia o charakterze integracyjnym młodzieży niesłyszącej z młodzieżą 

uczącą się w Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie. 

5. Zorganizowano dni otwarte w Ośrodku. 
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6. Obchodzono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Światowy Dzień Zespołu 

Downa, Międzynarodowy Dzień Głuchych, wygłaszano prelekcje, integrowano się                 

ze środowiskiem. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagodiczna w Sławnie 

1. Kontynuowano we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym                             

w Sławnie organizację grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie 

1. Przeprowadzono na zajęciach wychowawczych pogadanki na tematy dotyczące 

niepełnosprawności.  

2. Przeprowadzono rozmowę z uczniami klas pierwszych nt.: Akceptacji i tolerancji osób 

niepełnosprawnych. 

3. Angażowano osoby niepełnosprawne w życie szkoły. 

 

Zespół Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie 

1. Grupa uczniów wspólnie z pedagogiem szkolnym, brała udział w warsztatach 

zorganizowanych przez SOSW w Sławnie. Głównym celem spotkania była integracja, 

poznanie sposobów komunikacji z osobami głuchoniemymi oraz wspólna nauka                     

w języku migowym wiersza Wisławy Szymborskiej pt.: „Niektórzy lubią poezję”. 

Podczas warsztatów uczono się języka migowego oraz poznano techniki uczenia się 

daktylografii. 

2. Obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji, kształtowano postawy tolerancji, 

akceptacji i wyrozumiałości wobec odmiennych zachowań.  

 

Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie 

1. Upowszechniano informacje o rodzajach niepełnosprawności. 

2. Upowszechniano informacje o prawach osób niepełnosprawnych na lekcjach 

wychowawczych. 

3. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów kl. I na temat tolerancji. 

Zespół Szkół Morskich w Darłowie 
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1. Na lekcjach wychowawczych poruszano zagadnienia dot. problematyki osób 

niepełnosprawnych. 

2. W ramach lekcji wychowawczych przeprowadzano kampanie informacyjne w celu 

uczenia tolerancji. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sławnie 

1. W formie plakatów, ogłoszeń, na stronie internetowej przekazywano informacje                       

o akcjach organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. 

2. Udział w akcji charytatywnej dla 17-letniego chłopca w ramach współpracy z Fundacją                      

na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. 

3. Przeprowadzono akcję charytatywną w szkole w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia  Osób Niepełnosprawnych. 

4. „Świąteczne kartki dobroczynne” – udział w kampanii charytatywnej „Na ratunek”, 

niosącej pomoc chorym i niepełnosprawnym. 

5. Zorganizowano w szkole „Tydzień Tolerancji” – gazetka szkolna, spotkania                               

z pedagogiem, zbiórka charytatywna, konkurs na plakat „Czym jest dla nas tolerancja?”. 

6. Realizowano na zajęciach edukacyjno-wychowawczych tematy dot. tolerancji wobec 

osób z niepełnosprawnościami. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie 

1. Zorganizowano spotkanie na terenie szkoły z osobami z niepełnosprawnością                            

-  uczestnikami WTZ.  

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie 

1. Przygotowano i wzięto udział w miejskim seminarium dotyczącym osób 

niepełnosprawnych pod hasłem „Niepełnosprawni – różne potrzeby, równe prawa.” 

2. Brano udział w obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa – akcja informacyjna. 

3. Umożliwiono udział uczniom niepełnosprawnym w życiu szkoły i klas np. w czasie 

wycieczek, apeli, zabaw, włączano ich w realizację projektów szkolnych takich jak: 

występ na festynie szkolnym, występ bożonarodzeniowy. 

4. Przeprowadzono kampanię informacyjną w zw. ze Światowym Dniem Zespołu Downa. 
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5. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin                              

i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych. Uczniowie odbyli 

wizyty w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym, prowadzonym przez 

Stowarzyszenie. 

6. Przeprowadzono kampanię informacyjną nt. Dni Tolerancji i Życzliwości, 

Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, „Stereotypów i uprzedzeń jako barier                         

w kontakcie z drugim człowiekiem” – kino szkoła, „Inny nie znaczy gorszy”. 

 

Szkoła Podstawowa w Żukowie 

1. Zorganizowano obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. 

2. Przeprowadzono cykl działań integrujących uczennicę niepełnosprawną do pełnego 

uczestnictwa w życiu klasy. 

3. Współpracowano ze Stowarzyszeniem „AKSON”. 

4. Przeprowadzono kampanię informacyjną – Amnesty international – organizacja 

walcząca o prawa ludzi. 

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie 

1. Integracja ze społeczeństwem lokalnym. 

2. Przeprowadzano apele, pogadanki na temat problematyki osób niepełnosprawnych, 

wykonano gazetki szkolne, edukowano rodziców.  

3. Angażowano uczniów w życie szkoły. 

4. Integrowano i wspierano zespół klasowy. 

 

Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu 

1. Wzmacniano osoby z niepełnosprawnością do funkcjonowania w społeczeństwie, 

tworzono warunki sprzyjające osiągnięciu celu, jakim jest pełnienie odpowiednich ról 

społecznych (uczestnictwo w grupach wsparcia i samopomocy). 

2. Pobudzano środowisko lokalne do włączenia się w proces pomocy osobom 

niepełnosprawnym. 

3. Zwiększono wiedzę o prawach i uprawnieniach, zwiększono świadomość społeczną na 

temat niepełnosprawności. 
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4. Zapewniono uczniom poczucie bezpieczeństwa oraz odpowiednie formy wsparcia. 

5. Przeciwdziałano dyskryminacji osób niepełnosprawnych w codziennym życiu. 

6. Kształtowano u uczniów pozytywne postawy wobec niepełnosprawności (postawy 

społeczne, akceptacji, integracji). 

7. Udzielano wsparcia informacyjnego (udzielano informacji pomocnych uczniom i ich 

rodzinom w rozwiązywaniu życiowych problemów). 

8. Udzielano wsparcia emocjonalnego (pomoc pedagoga i psychologa). 

9. Doskonalono umiejętności komunikacyjne w pracy i w grupie oraz zastosowano normy 

współżycia społecznego. 

10. Przeprowadzono akcję i kampanię: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Trzymaj formę”. 

11. Przeprowadzono lekcje wychowawcze kształtujące postawy sprzyjające rozwojowi 

indywidualnemu uczniów. 

12. Prowadzono zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, 

socjoterapeutyczne. 

13. Oswajano dzieci i młodzież z innością (książki, filmy, artykuły, zdjęcia). Uczono 

empatii i tolerancji. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Obchodzono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.  

2. Przeprowadzono konferencję „Młodość bez uzależnień”. 

3. Brano udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli 

sanepidu, policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Darłowie, Klubu 

„Amazonki”. 

4. Uczestniczono w rajdzie z Klubem „Amazonki”. 

5. Organizowano konkursy profilaktyczne. 

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

szkolnego na temat tolerancji osób z dysfunkcjami. 

7. Udział osób niepełnosprawnych w życiu szkoły, wycieczkach, imprezach szkolnych. 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Malechowie 
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1. Zorganizowano na rzecz osób niepełnosprawnych loterię charytatywną, sprzedaż 

wypieków, turniej charytatywny kobiet, zbiór nakrętek.  

2. Przeprowadzono warsztaty „Podróż w nieznane” – kształtujące postawę otwartości                               

i wzajemnego szacunku w ramach kampanii – „Bądź kumplem nie dokuczaj”. 

3. Przeprowadzono działania w ramach projektu „Klasa z empatią”. 

 

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy 

1. Przeprowadzono zajęcia wychowawcze i lekcje wychowawcze na temat: 

„Niepełnosprawni są wśród nas”. 

 

Szkoła Podstawowa w Lejkowie 

1. Informowano społeczność szkolną o podejmowanych działaniach na rzecz osób 

niepełnosprawnych na zebraniach z rodzicami, podczas apeli, poprzez aplikację Librus, 

umieszczanie informacji na gazetkach szkolnych. 

2. Przeprowadzano akcje charytatywne i integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych.  

3. Rozwijano umiejętność rozpoznawania własnych uzdolnień i prezentowano talenty               

na forum szkoły.  

4. Przeprowadzono kampanie informacyjne w szkołach celem uczenia tolerancji: pakiet 

edukacyjny ZHP „Każdy inny, wszyscy równi”.  

5. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe w uczniami klas IV-VIII na temat: „Chłopiec                 

z dwojgiem oczu”, „Zaufaj mi”. 

6. Przeprowadzono zajęcia w zakresie kształtowania u uczniów postawy akceptacji, 

empatii, tolerancji oraz poszanowania praw innych: co się kryje pod słowem                        

„Daj dowód swojej dobroci” na podstawie filmu „Cudowny chłopak” kl. III, kl. II. 

7. Upowszechniano prawa dziecka w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 

UNICEF. 

8. Przeprowadzono kampanię informacyjną: „Poznaję, respektuję i tak się zachowuję                    

- mini teatr, apel „Wyspa tolerancji”.  

9. Obchodzono Dzień Życzliwości i pozdrowień – wsparcie w rehabilitacji chłopca                                 

z zespołem Leigha. 
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10. Przeprowadzono kampanię charytatywną „Świąteczne kartki dobroczynne” z okazji 

Międzynarodowego Dnia Tolerancji”, w celu niesienia pomocy chorym                                          

i niepełnosprawnym ze Stowarzyszenia Sursum Corda. 

11. Kwestowano w ramach akcji WOŚP. 

 

Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie 

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. 

3.  Utrzymywano kontakty z dziećmi i młodzieżą ze szkół oraz przedszkoli, 

stowarzyszeniami, fundacjami oraz przedstawicielami samorządów. 

4. Zorganizowano szkolenie dla osoby niepełnosprawnej pn. „Ja w internecie”.  

5. Umożliwiono udział uczestników WTZ konkursach. 

6. Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowany                             

ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami 

III”.   

 

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 uzyskaniu prawa jazdy – 2 osoby, 

- w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 5 

osób,  

- w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 5 osób, 

- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego                          

o napędzie elektrycznym lub skutera – 8 osób,   
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- w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego – 3 osoby,   

- w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 9 osób. 

W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku z dofinansowania skorzystały 33 osoby                   

na łączną kwotę 152.755,56 zł. 

2. Wzmocniono rozwój działalności organizacji pozarządowych poprzez  dofinansowanie                       

ze środków PFRON: 

- kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie w wysokości                      

- 633.360,00 zł (co stanowi 90% ogółu kosztów);  

- organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych 

Wykluczeniem Społecznym „Otwarte Drzwi” Powiatowego pikniku 

integracyjnego dla osób niepełnosprawnych pn. „Bliżej siebie w wysokości 

10.000,00 zł;  

- wycieczki kulturoznawczej zorganizowanej przez Polski Związek Niewidomych 

Koło Sławno w wysokości 708,00 zł. 

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 30 osobom niepełnosprawnym z powiatu sławieńskiego na kwotę 

167.999,00 zł. 

5. Od stycznia 2019r. do grudnia 2019r. 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 – 70.374,00 zł (co stanowi 10% ogółu kosztów).  

2. W 2019r. samorząd powiatowy uczestniczył w realizacji „Programu wyrównywania 

różnic między regionami III”. W Obszarze B otrzymano dofinansowanie ze środków 

PFRON na rzecz Gminy Sławno - Szkoła Podstawowa w Warszkowie do budowy 

windy zewnętrznej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych; w Obszarze D – na rzecz 
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Stowarzyszenia „Akson” – Warsztat Terapii Zajęciowej w Sławnie oraz Gminy 

Darłowo – Dzienny Dom „Senior +” w Wiekowie do zakupu mikrobusów 

dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączna kwota dofinansowania 

ze środków PFRON wyniosła 217.461,24 zł. 

3. Udzielono dotacji dla dwóch organizacji pozarządowych na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania 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 4.500,00 zł. 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie 

1. Wydano 333 karty parkingowe.  

2. Wydano 413 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 33 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 szansą na ich godne życie”.  

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

osób niepełnosprawnych”. W ramach projektu działa wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego w Gwiazdowie.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Współpracowano z Klubem „Amazonki” w Darłowie poprzez organizację: inicjatywy 

pn. „Sztafeta życia dla mam z terenu gminy Darłowo”; spotkań z mieszkańcami dot. 

profilaktyki zdrowotnej pn. „Jestem kobietą-świadomą kobietą”. 

2. Współpracowano z Dziennym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Sportowym w Darłowie 

poprzez udział w zabawach integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi, spotkaniach 

okolicznościowych. 

3. Współpracowano z Fundacją DKMS. 
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4. Współpracowano z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział                         

w Szczecinie poprzez organizowanie akcji oddawania krwi w miejscowościach 

Jeżyczki, Kopnica oraz Urzędzie Gminy Darłowo. 

5. Realizowano projekt pn. „Rehabilitacja przez taniec” dla rodziców z dziećmi 

niepełnosprawnymi z terenu gminy Darłowo. Organizatorem było Stowarzyszenie 

„Odnaleźć Siebie” działające przy GOPS w Darłowie. W ramach projektu odbyło                 

się 12 spotkań, w których udział wzięło 20 osób. 

6. Na terenie gminy funkcjonuje 15 klubów seniora zrzeszających również osoby 

niepełnosprawne. Działaniem klubów objętych jest 235 osób. Zorganizowano                        

30 spotkań, 16 wyjazdów integracyjnych. 

7. Wytypowano osoby niepełnosprawne do udziału w Powiatowym Pikniku dla Osób 

Niepełnosprawnych. 

8. Realizowano usługi opiekuńcze  dla 11 osób z terenu gminy wg zgłoszonych potrzeb. 

9. Realizowano usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 4 osób w wymiarze 12 godzin 

miesięcznie. 

10. Realizowano projekt pn. „Spartakiada Seniorów – Aktywni w każdym wieku”                             

– wydarzenie informacyjno-sportowe. W wydarzeniu udział wzięło 120 osób.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

1. Współpracowano ze Stowarzyszeniem „Nasza Przyszłość” oraz Stowarzyszeniem 

„Razem lepiej” w ramach organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych                              

i opiekunów uczestniczących w imprezach okolicznościowych. 

2. Realizowano projekt „Zróbmy to razem”, w ramach którego umożliwiono osobom 

niepełnosprawnym nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. 

3. Wybudowano 1 budynek socjalny z 10 mieszkaniami socjalnymi. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie 

1. Na terenie gminy funkcjonuje 9 klubów seniora, w których uczestniczą osoby 

niepełnosprawne. 

2. Realizowano program osłonowy z zakresu pomocy społecznej skierowany do osób 

niepełnosprawnych na lata 2016-2020. 

3. Realizowano Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 
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4. Na terenie gminy funkcjonują lokale socjalne – 11, w których zamieszkują także osoby 

niepełnosprawne.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Propagowano działalność Klubu Osób Niepełnosprawnych Psychicznie, ich Rodzin                  

i Przyjaciół „Niezapominajka”. 

2. Organizowano spotkania nieformalnej grupy osób niepełnosprawnych „Dziupla” 

działającej w  Darłowskim Ośrodku Kultury. 

3. Tworzono grupę samopomocową rodziców niepełnosprawnych „Szczęśliwy rodzic,                              

to szczęśliwe dziecko”. 

4. Współpracowano ze Stowarzyszeniem  Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem 

Społecznym „Otwarte drzwi”. 

5. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin                            

i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie 

1. Zorganizowano zajęcia o charakterze integracyjnym z podopiecznymi Stowarzyszenia 

„AKSON” w Sławnie. 

2. Zorganizowano wyjścia do kina oraz wyjazdy do Słupska i Koszalina, wyjścia                        

do restauracji, pizzerii, wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni. 

3. Realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS,                     

w projekcie udział wzięło 10 osób. 

4. Uczestniczono w przedstawieniu teatralnym „Brzydal” – nauka akceptacji, tolerancji.  

  

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie 

1. Umożliwiono uczniom niepełnosprawnym udział w uroczystościach, imprezach 

organizowanych w szkole, wyjściach na: spektakle, wystawy, do kina. 
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Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie  

1. Udział osób niepełnosprawnych w życiu szkoły. 

2. Promowano inicjatywy wolontariackie na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Zespół Szkół Morskich w Darłowie 

1. Objęto ucznia niepełnosprawnego indywidualnym wsparciem psychologiczno                             

-pedagogicznym. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sławnie 

1. Aktywny udział uczniów niepełnosprawnych w życiu klasy i szkoły. 

2. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu „Jedyneczka” – akcje charytatywne. 

3. Współpracowano z Fundacją na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie 

1. Uczniowie niepełnosprawni brali aktywny udział we wszystkich aspektach życia 

szkolnego, zajęciach edukacyjnych, apelach, przedstawieniach, wycieczkach, 

wyjściach do kina. 

 

Szkoła Podstawowa w Żukowie 

1. Udział w projekcie Stowarzyszenia „Moja Mała Ojczyzna” – z kuchni mojej babci.  

2. Zorganizowano akcję Szkolnego Wolontariatu pt: „Babeczki dla babeczki” 

przybliżającą problemy niepełnosprawności ruchowej. Pomagając innym pomagasz 

sobie. 

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie 

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

na basen, lodowisko, kino, teatr). 
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2. Umożliwiono udział uczniom niepełnosprawnym w konkursach na różnych szczeblach. 

 

Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu 

1. Stworzono zintegrowany system wsparcia i pomocy oraz przeciwdziałano 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie warunków do pełnego 

samodzielnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

2. Udzielano profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów kryzysowych. 

3. Stwarzano możliwość funkcjonowania we wszystkich dziedzinach życia społecznego 

umożliwiających pełną integrację ze środowiskiem. 

4. Brano udział w pikniku dla osób niepełnosprawnych. 

5. Zapewniono dostęp do edukacji oraz umożliwiono rozwijanie zdolności intelektualnych                       

i fizycznych. 

6. Likwidowano lub ograniczono bariery architektoniczne (winda dla dzieci 

poruszających się na wózku inwalidzkim) i w komunikowaniu się.  

7. Uczestniczono w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, sportowym.  

8. Działalność szkolnego wolontariatu. 

9.  Współpracowano z Darłowskim Centrum Wolontariatu, Ośrodkiem Rehabilitacyjno                             

-Terapeutycznym w Darłowie, Stowarzyszeniem „Odnaleźć siebie”.  

 

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Umożliwiono uczniom niepełnosprawnym udział w życiu szkolnym oraz wycieczkach 

klasowych. 

2. Świadczono pomoc przez nauczycieli wspomagających. 

3. Korzystano z gabinetów  do SI i Biofeedback. 

4. Dostosowano wszelkie wymogi do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 

 

Szkoła Podstawowa w Lejkowie 

1. Zachęcano i angażowano uczniów z niepełnosprawnością do udziału w zabawach                                     

i uroczystościach klasowych oraz szkolnych, wyjazdach na wycieczki. 
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Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie 

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

z pracodawcami, społecznością lokalną. 

2. Włączano się w akcje charytatywne i wolontariat. 

 

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                    

273 osoby z niepełnosprawnością i udzielono pomocy finansowej na kwotę                  

252.529,00 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                 

171.372,00 zł. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 

1. Udział w akcji Koperta życia. 

2. Działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Gwiazdowie. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Realizowano program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie                             

dla mieszkańców gminy po 65 roku życia na lata 2017-2020 W projekcie udział wzięło 

70 osób. 

2. Realizowano program polityki społecznej pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców  

Gminy Darłowo” na lata 2017-2019. Z usług rehabilitacyjnych skorzystało 216 osób. 

3. USG piersi i tarczycy. W badaniu udział wzięło 80 osób. 
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4. Dofinansowano (raz w roku) mieszkańcom gminy zabiegi rehabilitacyjne w wymiarze                        

20 zabiegów, zgodnie ze zleceniem lekarza ortopedy lub chirurga.  

5. Przeprowadzono na terenie gminy kampanii dot. promocji zdrowia (10 wybranych 

Klubów Seniora) w zakresie profilaktyki skierowanej do osób niepełnosprawnych                    

i starszych pn. „Pamięć, pamiętanie i wspomnienie” – 10 spotkań, 1 usługa dot. 

przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie 

1. Współpracowano z Fundacją „Jaś i Małgosia”  w zakresie wypożyczania sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie 

1. Poradnia w ramach działalności statutowej diagnozowała psychologicznie, 

pedagogicznie oraz logopedycznie dzieci i młodzież i orzekała w sprawach kształcenia 

specjalnego dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej oraz w sprawie objęcia zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim. 

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

rozwoju dzieci od wykrycia u nich niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki                         

w szkole podstawowej. 

3. W ramach prowadzonej sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów 

szkolnych zorganizowane zostało spotkanie z psychiatrą dzieci i młodzieży                                

nt.: „Przyczyny i diagnoza zaburzeń depresyjnych”. 

4.  Przeprowadzono pedagogizację rodziców nt.: „Wpływ współczesnych środków 

komunikacji na rozwój dziecka”. 

5. W ramach działań ukierunkowanych na promocję zdrowia psychicznego zrealizowano 

warsztaty dla młodzieży LO w Darłowie „Poznaj i zaakceptuj siebie”. 

6. Kształtowano u uczniów wrażliwość na potrzeby innych i empatię a także informowano                        

o korzyściach dla zdrowia psychicznego człowieka płynących z kontaktu                                      

ze zwierzętami w trakcie spotkań z klasami w ramach „tygodnia zwierząt”. 

7. Przeprowadzono warsztaty dla uczniów LO pt. „Stereotypy i tolerancja”. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie 

1. Profilaktyka prowadzona przez pielęgniarkę szkolną. 

2. Realizowano programy innowacyjne: „W zdrowym ciele zdrowy duch”; „Bezpieczny 

mały człowiek”; „Smaki Europy”. 

3. Realizowano programy ogólnopolskie: „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zjadamy”; 

„Czyste powietrze wokół nas”; „Mleko z klasą”; „Owoce i warzywa w szkole”. 

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie 

1. Przeprowadzono prelekcje nt. HIV. 

2. Udział w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesna edukacja dla 

młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.  

 

Zespół Szkół Morskich w Darłowie 

1. W ramach lekcji wychowawczych promowano zdrowie.  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie 

1. Realizowano program antynikotynowy edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”                      

dla uczniów kl. IV. 

2. Udział w programach prozdrowotnych: „Program dla szkół – mleko, warzywa, owoce”, 

„Śniadanie Daje Moc”. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie 

1. Zorganizowano akcję informacyjną w zw. z Światowym Tygodniem Mózgu, 

Światowym Dniem Walki z AIDS. 

2. Zorganizowano akcję informacyjną, prelekcje, warsztaty kulinarne, spotkanie                                      

z dietetykiem nt.: „Bądźmy zdrowi”. Wiemy, co jemy”, „Cukrzyca”;                                               

w zw. z obchodami Światowego Dnia Walki z Otyłością. 

3. Przeprowadzono pogadanki w ramach  programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych 

zagrożeniach”. 
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4. Zastosowano innowację pedagogiczną w klasach pierwszych – „Moje zdrowie – moja 

siła, moja moc”.  

5. Działalność Zespołu ds. Promocji Zdrowia - przeprowadzono akcje informacyjne: „Jak 

nie dać się grypie”, „Kwiecień miesiącem zdrowia”; realizowano programy: „Zasady 

zdrowego żywienia”, „Śniadanie daje moc”, „Mleko, owoce i warzywa w szkole”, 

„Ekipa Chrumasa gotuje”.  

6. Realizowano zajęcia z doradztwa zawodowego w sposób zapisany w Indywidualnym 

Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, indywidualnie lub z klasą. 

7. Umożliwiono uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie zgodnie                 

z wolą rodzica/opiekuna. 

8. Stworzono salę do terapii metodą integracji sensorycznej. 

9. Stworzono salę do terapii EEG Biofeedback. 

10. Wygospodarowano 4 pomieszczenia do prowadzenia zajęć indywidualnych i w małych 

grupach dla uczniów z niepełnosprawnościami. 

 

Szkoła Podstawowa w Sławsku 

1. Realizowano program „Trzymaj Formę”. 

2. Przeprowadzano kampanie informacyjne w szkołach, w celu uczenia tolerancji, 

organizowano pogadanki z przedstawicielami instytucji, konkursy tematyczne. 

 

Szkoła Podstawowa w Żukowie 

1. Udział w akcji Udzielania Pierwszej Pomocy, bicia rekordu w resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej. 

2. Przeprowadzono pogadanki i prelekcje o zdrowiu zorganizowane przez pielęgniarkę 

szkolną. 

 

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. 
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4. Wspierano rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz udzielano pomocy                                 

w rozwiązywaniu problemów. 

 

Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu 

1. Promowano profilaktykę zdrowotną w środkach masowego przekazu. 

2. Przeprowadzano pogadanki. 

3. Organizowano konkursy wśród dzieci i młodzieży na temat zdrowego stylu życia. 

4. Prowadzono terapię zajęciową. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Świadczono pomoc pielęgniarki szkolnej i psychologa. 

2. Prowadzono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, biofeedback, zajęcia terapii 

sensorycznej, gimnastykę korekcyjną, socjoterapię. 

3. Utworzono klasy integracyjne. 

 

Szkoła Podstawowa w Malechowie 

1. Zgłoszono placówkę do programu „Trzymaj formę” propagującego zdrowy styl życia                               

i aktywne spędzanie wolnego czasu. 

 

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy 

1. Zorganizowano 4 spotkania dot. bezpieczeństwa i zdrowego żywienia w ramach 

światowego Dnia Zdrowia – „Śniadanie daje moc”. 

2. Przeprowadzono pogadanki i warsztaty w klasach nt. tolerancji. 

3. Przeprowadzono zajęcia z terapeutą. 

 

Szkoła Podstawowa w Lejkowie 

1. Sporządzono opinię na temat funkcjonowania uczniów w szkole na potrzeby diagnozy 

specjalistycznej. 

2. Współpracowano z higienistką szkolną z Ośrodka Zdrowia w Lejkowie: fluoryzacja 

zębów, pogadanki, kontrola czystości włosów, badania przesiewowe.  
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3. Przeprowadzono konsultacje z rodzicami w sprawie postępów w rehabilitacji. 

4. Realizowano Krajowy Program Profilaktyki Nadwagi i Otyłości „Trzymaj Formę”. 

 

Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie 

1. Dowożono uczestników Warsztatu na zajęcia. 

2. Zapewniono uczestnikom Warsztatu dostęp do lekarzy i specjalistów. 

3. Prowadzono zajęcia rehabilitacyjne i z psychologiem. 

 

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 

poziomie wyższym 9 osobom z niepełnosprawnością na łączną kwotę 51.067,50 zł. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie 

1. Ośrodek świadczył pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z której 

korzystali również uczniowie z niepełnosprawnością. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie 

1. Wydawano orzeczenia i wskazywano w nich formy realizacji kształcenia specjalnego, 

określając formy najkorzystniejsze, doradzano w ww. zakresie rodzicom, a także 

wspierano rodziców np. w ubieganiu się o dowóz dziecka do najbliższej szkoły 

specjalnej. 

2. Współpracowano z przedszkolami, szkołami i placówkami w opracowywaniu 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej realizującej kształcenie specjalne. 
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3. W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego formułowano zalecenia odnoszące 

się do wszystkich możliwych form realizacji kształcenia, odrębnie w przypadku 

kształcenia integracyjnego oraz w przypadku kształcenia w szkołach i placówkach 

specjalnych. 

4. Udzielano przez specjalistów zatrudnionych w poradni, porad i konsultacji dotyczących 

różnych problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym w zakresie problemów 

edukacyjnych. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie 

1. Uczestniczono w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz 

kadry kształcenia zawodowego” realizowanym ze środków PO WER na zasadach 

Programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacji 

(12 osób). 

2. Wystąpiono z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o przyznanie stypendium dla 

uczenia Ośrodka. Liczba osób objętych stypendium – 1. 

3. Wystąpiono o stypendia dla uczniów Ośrodka do Starosty Sławieńskiego. Liczba osób, 

które otrzymały stypendium - 4. 

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie 

1. Objęto uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz dodatkowymi zajęciami 

wyrównującymi szanse edukacyjne, zajęciami rewalidacyjnymi. 

2. Prowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów sprawiających 

trudność. 

3. Rozwijano potencjał uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem podmiotowości                                 

i autonomii. 

4. Angażowano osoby niepełnosprawne w życie szkoły. 

5. Prowadzono indywidualizację na zajęciach lekcyjnych. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sławnie 

1. Organizowano i prowadzono zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością. 

2. Włączano się w akcje charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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3. Opracowano przez zespół nauczycieli i specjalistów indywidualne programy 

edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami. 

4. Włączano uczniów z niepełnosprawnościami do edukacji w szkole ogólnodostępnej 

oraz integrowano dzieci niepełnosprawne z rówieśnikami w klasie. 

5. Objęto uczniów z niepełnosprawnościami pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

6. Organizowano zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz rozwijające 

umiejętności emocjonalno-społeczne. 

7. Prowadzono zajęcia rewalidacyjne mające na celu przygotowanie uczniów 

niepełnosprawnych do życia szkolnego i społecznego. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie 

1. Prowadzono zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie 

1. Stworzono Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dostosowujące 

wymagania do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów, uczniowie 

niepełnosprawni brali udział w zajęciach rewalidacyjnych, korzystali z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Tworzono zespoły złożone z nauczycieli i terapeutów oraz rodziców lub opiekunów, 

pracujących z uczniem w celu podejmowania właściwych działań, dostosowania 

wymagań, form, metod i środków pracy z uczniem niepełnosprawnym. 

3. Nauczyciele stale dokształcali się w zakresie prowadzenia terapii: ze spektrum autyzmu, 

ręki, bilateralnej, integracji sensorycznej, EEG biofeedback, treningu umiejętności 

społecznych. 

4. Prowadzono edukację włączającą, umożliwiającą uczniom niepełnosprawnym                        

na podstawie IPET-ów realizację zajęć edukacyjnych częściowo z klasą, częściowo 

indywidualnie lub  w małej grupie do 5 osób (14 uczniów); realizowano na podstawie 

opinii PPPP przez 4 uczniów zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia; realizowano na 

podstawie orzeczeń PPPP zajęcia edukacyjne, indywidualnie w domu ucznia                              

z możliwością uczestniczenia w apelach, zabawach, wycieczkach z klasą (7 uczniów). 

5. Zatrudniono nauczycieli współorganizujących kształcenie dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 
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6. Zatrudniono specjalistów: logopedę, psychologa, pedagoga, pedagogów specjalnych, 

terapeutów.  

 

Szkoła Podstawowa w Żukowie 

1. Zorganizowano dla uczennicy słabowidzącej  podręczniki z powiększoną czcionką oraz 

zakup laptopa i lupy. 

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie 

1. Dostosowano wymagania edukacyjne. 

2. Umożliwiono uczestnictwo w imprezach integracyjnych. 

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

karty pracy. 

4. Uświadamiano uczniom potrzeby osób niepełnosprawnych. 

5. Prowadzono zajęcia specjalistyczne. 

6. Dostosowano materiał oraz system oceniania do możliwości psycho-fizycznych 

uczniów. 

 

Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu 

1. Tworzono warunki dla uczniów niepełnosprawnych, aby niezależnie od stopnia 

niepełnosprawności  mogli urzeczywistniać swoje aspiracje edukacyjne i osiągać cele 

życiowe, które są dla nich istotne. 

2. Systematycznie diagnozowano dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich specyficzne 

potrzeby edukacyjne. 

3. Tworzono i aktualizowano bazę danych dot. problemu niepełnosprawności. 

4. Propagowano osiągnięcia osób niepełnosprawnych i ich wkładu w tworzenie 

pozytywnego i przyjaznego środowiska. 

5. Prowadzono doradztwo i poradnictwo zawodowe. 

6. Zapewniono możliwość realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

7. Powadzono nauczanie integracyjne. 

8. Zorganizowano system wsparcia dla osób niepełnosprawnych (psycholog, pedagog, 

terapeuta, porady prawne). 
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9. Prowadzono skorelowane działania w ramach programów edukacyjnych ze wsparciem 

psychologiczno-pedagogicznym skoncentrowanym na eliminowaniu czynników 

lokujących uczniów w danej sytuacji  edukacyjnych. 

10. Zapewniono odpowiednią ścieżkę kształcenia (kształcenie ukierunkowane), która 

rozwija zidentyfikowane obszary zdolności. 

11. Organizowano zajęcia specjalistyczne.  

12. Dostosowano wymagania do możliwości psychofizycznych. 

13. Udzielano wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

14. Uczniowie niepełnosprawni uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych, dodatkowych, 

brali udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, przedsięwzięciach, 

przedstawieniach, konkursach, projektach. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Prowadzono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedie, 

biofeedback, zajęcia terapii sensorycznej, gimnastykę korekcyjną. 

2. Dowożono dzieci do szkoły i odwożono ze szkoły. 

3.  Utworzono klasy integracyjne, świadczono pomoc nauczyciela wspomagającego. 

 

Szkoła Podstawowa w Lejkowie 

1. Realizowano obowiązek szkolny w szkole ogólnodostępnej uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym: 2018/2019                             

–  4 uczniów, 2019/2020 – 3 uczniów. 

2. Opracowano Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. 

3. Objęto uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. 

4. Dokonywano wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia                                 

z uwzględnieniem diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu ucznia, oceny 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi. 

5. Zatrudniono nauczyciela wspomagającego dla dziecka z niepełnosprawnością 

sprzężoną. 

6. Zorganizowano nauczania indywidualne. 

7. Wdrażano program – „Całościowy Rozwój Szkoły CRS- Poziom podstawowy-CRS1 

Ocenianie kształtujące w „Szkole Uczącej Się” (rok szkolny 2018/2019 II sem.) 
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Organizowano spotkania w Grupach Pomocnych Przyjaciół GPP w ramach kontynuacji 

programu Szkoły Uczącej Się Całościowy Rozwój Szkoły poziom zaawansowany-  

CRS2 (rok szkolny 2019/2020 I sem.). 

8. Realizowano projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy 

Malechowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020. Prowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów                    

w zakresie kompetencji kluczowych: matematyka, j. angielski; rozwijających 

umiejętności uczenia się, kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową; doradztwo 

edukacyjno-zawodowe; obejmujących indywidualizację pracy z uczniem                                   

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi: socjoterapia, 

surdologopedia, prowadzonych metodą eksperymentu: Przyroda droga eksperymentu, 

matematyka w eksperymencie, TIK (Programowanie). 

9. Integrowano uczniów z zespołem klasowym i społecznością szkolną podczas: zajęć                           

w klasach, imprez i uroczystości, wycieczek, zajęć pozalekcyjnych Szkolnego Koła 

Teatralnego, Koła Cyrkowego. 

10. Nauczyciele podjęli doskonalenie zawodowe, adekwatnie do stwierdzonych potrzeb 

uczniów: „Surdologopedia w szkole podstawowej” – praca ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, przeprowadzone przez salon Edukacyjny Empiria ze Szczecina; 

Podniesione zostały kompetencje zawodowe przez nauczyciela wspomagającego                      

- studia podyplomowe „Edukacja i rewalidacja dzieci ze spektrum autyzmu”. 

11. Prowadzono przez nauczycieli zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem aktywizujących 

metod pracy, dostosowanych do niepełnosprawności uczniów oraz zajęcia z zakresu 

preorientacji, orientacji oraz doradztwa zawodowego: „Akademia zawodów”, w ramach 

której uczniowie klas IV-VIII spotkali się z kuratorem społecznym ds. rodziny                            

i nieletnich przy sądzie Rejonowym w Koszalinie, przedstawicielami zawodów służb 

mundurowych, żołnierzem, strażakiem. 
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Cel operacyjny V: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Podjęte działania: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

1. Zamieszczano informacje na temat programów promujących zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                           

w  Sławnie. 

 

 

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. Inicjowano, organizowano i finansowano ze środków PFRON oraz Funduszu Pracy 

szkolenia, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększające szansę                  

na podjęcie  lub utrzymanie zatrudnienia, podjęcie innej pracy zarobkowej lub 

działalności gospodarczej.  

5. Udzielono wsparcia finansowego ze środków PFRON z tyt. rozpoczęcia działalności 

gospodarczej albo rolniczej.  

 

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 uczestników. 
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3. Zarejestrowano 3 osoby w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

4. Zorganizowano uczestnikom Warsztatu spotkania z przedstawicielami niektórych 

zawodów oraz wyjścia do zakładów pracy. 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego  

1. Funkcjonowanie „Nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej” w Sławnie. Warsztat 

przeznaczony dla 25 osób. 


