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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.  

 

Do zadań własnych powiatu realizowanych przez Centrum należy: 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób                

i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie 

gminami, 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,  

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet              

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

- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,  

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

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

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet              
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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, 

b) specjalistycznego poradnictwa, 

18) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych  

badań lekarskich, 
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19) prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

20) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, 

21) finansowanie: 

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych                  

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo           

– wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu, 

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub 

regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, 

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

rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo            

– wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, 

prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo             

– wychowawczych typu rodzinnego, 

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

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

zastępczej, 

24) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny                         

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

elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

25) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

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

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

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

specjalistycznego wsparcia, 
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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) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,  

11) dofinansowanie:  

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



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE ZA ROK 2021  

 

7 

  

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”, 

17) realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, 

18) kontrola organizatorów turnusów i ośrodków, w których odbywają się turnusy 

rehabilitacyjne.  
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I. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 

 Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka są formami opieki nad dzieckiem opartymi                

na modelu wychowania rodzinnego. Stanowią 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 2021 objęło opieką 78 rodzin zastępczych 

i 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 133 dzieci. Powstało 13 nowych 

rodzin zastępczych, natomiast rozwiązanych zostało 12 rodzin zastępczych. Dwie rodziny 

zastępcze zawodowe zostały przekształcone w rodzinne domy dziecka. W rodzinnej pieczy 

zastępczej umieszczono 24 nowych podopiecznych. Przysposobionych zostało 8 dzieci, 

natomiast 4 dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych. Na przestrzeni 2021r.                        

7 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinną 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 2021r. zatrudniało 4 koordynatorów, 1 starszego specjalistę pracy z rodziną, 1 pracownika 

socjalnego, 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 2021r. 
 

 

 

1.1. Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

W roku 2021 wypłacono rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka 

następujące świadczenia: 

a) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w łącznej wysokości 1.201.710,41 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 24.468,34 zł, 

c) na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych 

zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w łącznej wysokości 

2.000,00 zł, 

d) na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka w łącznej wysokości 9.600,00 zł, 
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e) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej 

wysokości 600,00 zł, 

f) środki finansowe dla rodzin zastępczych zawodowych lub prowadzących rodzinne 

domy dziecka na utrzymanie domu jednorodzinnego w łącznej wysokości                 

29.785,08 zł, 

g) środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem domu 

jednorodzinnego rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne 

domy dziecka w łącznej wysokości 4.000,00 zł, 

h) środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów 

związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego 

domu dziecka w łącznej wysokości 394,23 zł, 

i) dodatek wychowawczy w łącznej wysokości 495.476,33 zł. 

 

 Od 1 czerwca 2021r. kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny 

dom dziecka wypłacane są w zwaloryzowanej wysokości. Świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrosło                                    

z 694,00 zł do 746,00 zł, świadczenie dla rodzin zastępczych zawodowych niezawodowych                                             

i prowadzących rodzinny dom dziecka wzrosło z 1.052,00 zł do 1.131,00 zł i dodatek                        

na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wzrosło z 211,00 zł do 227,00 zł.  

 

W roku sprawozdawczym wydano 251 decyzji administracyjnych dotyczących                      

ww. świadczeń dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. 

 

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 2021r. wydano                        

137 decyzji administracyjnych. Łącznie wydatkowano 495.476,33  zł. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/VI/183/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 czerwca 

2021r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 

i prowadzących rodzinny dom dziecka od dnia 1 maja 2021r. rodziny zastępcze zawodowe 

otrzymywały wynagrodzenie w wys. 2.900,00 zł miesięcznie a prowadzący rodzinne domy 

dziecka w wys. 3.200,00 zł miesięcznie. Uprzednio rodziny zastępcze zawodowe otrzymywały 

wynagrodzenie w wys. 2.600,00 zł. 
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Wydatki na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących 

rodzinne domy dziecka oraz osób do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych                                 

i rodzinnych domach dziecka w 2021r. wyniosły łącznie 179.942,53 zł. 

 

  

1.2. Porozumienia zawierane z innymi powiatami w sprawie dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

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

zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

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

w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. 

 W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sławieńskiego w 2021r. 

umieszczonych było 15 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 96 not księgowych w 2021r. wyniósł 139.920,74 zł. 

W roku sprawozdawczym 18 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 2021r. 

poniósł powiat sławieński w łącznej wysokości 240.707,30 zł. 

 

1.3. Ponoszenie przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dzieci   

umieszczonych w rodzinnej pieczy 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, 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE ZA ROK 2021  

 

11 

  

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

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

  Powiat sławieński w 2021r., na podstawie wystawionych gminom 899 not księgowych 

za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej uzyskał łączną kwotę 472.380,55 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 2021r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie wystosowała            

do sądu 5 pozwów o alimenty na rzecz 5 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

1.5. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy 

zastępczej.   

 
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 2021r. wydano 145 decyzji regulujących kwestię odpłatności za pobyt dzieci                           

w rodzinach zastępczych, w tym: 

➢ 140 decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty,  

➢ 2 decyzje ustalające opłatę,  

➢ 3 decyzje o umorzeniu w całości opłaty. 

 

Należy nadmienić, że występowały duże trudności w wyegzekwowaniu naliczonych 

rodzicom biologicznym opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Po dwukrotnym wysłaniu 

upomnienia do osoby zobowiązanej, sprawa kierowana była do Starostwa Powiatowego w Sławnie, 
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celem dochodzenia zwrotu środków finansowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Z uwagi na nieściągalność należności od osób zobowiązanych, postępowanie najczęściej zostawało 

umorzone przez Urząd Skarbowy. Ponadto w wielu przypadkach występowały trudności                                

z ustaleniem miejsca pobytu rodziców biologicznych. W takich sytuacjach kierowane były wnioski 

do właściwego sądu o wyznaczenie kuratora do doręczeń dla nieobecnego uczestnika postępowania 

administracyjnego.  

 

W 2021r. z wpłat dokonanych przez rodziców biologicznych, którym naliczono opłatę                

za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej uzyskano łączną kwotę 5.546,70 zł stanowiącą dochód 

powiatu.  

 

1.6. Usamodzielniani wychowankowie. 

 
 

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

zastępczej  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  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. 

 

Świadczenia dla osób usamodzielnianych są obligatoryjne. Przyznaje się je                                   

w wysokościach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

w ustawie o pomocy społecznej. Od dnia 1 czerwca 2021r. świadczenia dla wychowanków                   

z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej wypłacane są w zwaloryzowanych kwotach. 

Wysokość wypłacanej comiesięcznie pomocy na kontynuowanie nauki wzrosła z 526,00 zł                 

do 566,00 zł, wysokość pomocy na zagospodarowanie wzrosła odpowiednio z 1.577,00 zł                   

do 1.695,00 zł i z 3.154,00 zł do 3.390,00 zł. Wysokość pomocy na usamodzielnienie wzrosła 

odpowiedni z 1.735,00 zł do 1.865,00 zł, z 3.470,00 zł do 3.730,00 zł oraz z 6.939,00 zł                         

do 7.458,00 zł.   

 

Osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 

przyznano w roku 2021 następujące pomoce:  

a) na usamodzielnienie – 10 osobom na łączną kwotę 46.229,00 zł, 

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 7 osobom na łączną kwotę 11.705,06 zł, 

c) na kontynuowanie nauki – 18 osobom na łączną kwotę 81.340,51 zł.  

Łącznie wydatkowano kwotę  139.274,57 zł.    

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 40 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 – 2 osobom na łączną kwotę 12.228,00 zł, 

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 4 osobom na łączną kwotę 6.421,96 zł, 

c) na kontynuowanie nauki – 17 osobom na łączną kwotę 88.003,67 zł. 

Łącznie wydatkowano kwotę 106.653,63 zł.  

 Wydano łącznie 25 decyzji administracyjnych dotyczące świadczeń dla ww. osób. 

 Osoby usamodzielniane miały możliwość korzystania z bezpłatnych indywidualnych 

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

w siedzibie Centrum. Ponadto w razie potrzeby wsparcia pełnoletnim wychowankom udzielali 
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również pracownicy Centrum, m.in. pracownik socjalny, pedagog i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej.  

 

 

II.  INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA  

 

 

                                       Dnia 1 stycznia 2021r. utworzono Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo                                        

-Wychowawczych w Sławnie i w Darłowie, w celu zapewnienia obsługi administracyjnej placówek                                         

opiekuńczo-wychowawczych.  

Opieka instytucjonalna nad dzieckiem na terenie powiatu sławieńskiego w 2021r. 

zapewniona była przez 4 placówki opiekuńczo – wychowawcze, które dysponowały łącznie                               

56 miejscami  tj.  

Dom Dziecka nr 1 w Darłowie przy ul. Morskiej 74 (14 miejsc), 

Dom Dziecka nr 2 w Darłowie przy ul Morskiej 78 (14 miejsc), 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 4b  (14 miejsc), 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Sławnie przy ul. Cieszkowskiego 4a (14 miejsc). 

 

➢ Dom Dziecka nr 1 im. Janusza Korczaka w Darłowie  

W 2021r. w Domu Dziecka nr 1 w Darłowie umieszczono 3 dzieci,  w tym 1 dziecko pochodzące                

z terenu innego powiatu. Na dzień 31 grudnia 2021r. liczba dzieci w placówce wyniosła                                       

12 wychowanków. 

➢ Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Darłowie  

W 2021r. w Domu Dziecka nr 2 w Darłowie nie umieszczono żadnego dziecka. Na dzień 31 grudnia 

2021r. liczba dzieci w placówce wyniosła 11 wychowanków. 

 

➢ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Sławnie  

W 2021r. w placówce nie umieszczono żadnego dziecka. Na dzień 31 grudnia 2021r. liczba dzieci                  

w placówce wyniosła 13 wychowanków. 

➢ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Sławnie  

W 2021r. w placówce umieszczono 12 dzieci, w tym 7 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu. 

Na dzień 31 grudnia 2021r. liczba dzieci w placówce wyniosła 8 wychowanków. 
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2.1.     Umieszczanie dzieci poza terenem powiatu sławieńskiego.  

 

          

         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. 

          Ponadto, w dniu 7 grudnia 2020r. na podstawie Postanowienia Tymczasowego Sądu 

Rejonowego w Płocku 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 2021r. wydano 56 decyzji administracyjnych, w tym 53 decyzje odstępujące                         

od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 3  decyzje odstępujące 

od ustalenia opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za pobyt dziecka w zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym. 
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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 2021r. 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 2021r. dokonano wpłat na łączną kwotę 1.077.287,93 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 2021r. przebywało 10 dzieci pochodzących z terenu innego powiatu. Dochód 

powiatu w 2021r. z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach                               

opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sławieńskiego wyniósł 

129.066,31 zł. 

 

 

2.5.      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 2021r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie wystosowała            

do sądów 3 pozwy o świadczenie alimentacyjne na rzecz 3 dzieci umieszczonych                                     

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
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2.6.  Porozumienia zawierane z innymi powiatami w sprawie dzieci umieszczonych 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 2 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 średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 

dziecka instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 W roku sprawozdawczym powiat sławieński zawarł porozumienia z powiatem:  

Kołobrzeskim (2 porozumienia), Wejherowskim oraz Miastem Poznań w sprawie warunków pobytu 

i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

 

2.7.     Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w 2021r. 

 

Od lipca 2019r. zgodnie art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, 

dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, 

dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego 

ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym                    

ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych 

placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek              

w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa                     

w wychowywaniu dzieci.  

W ramach tego zadania w 2021r. wydano 55 decyzji administracyjnych. Łącznie 

wydatkowano 240.508,76 zł. 
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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 2021r. poz. 573 ze 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 2021r. 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 XXIII/VI/174/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 marca 2021r.                          

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 2021r., na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przeznaczono środki Funduszu w wysokości              

1.612.730,00 zł.  

Uchwałą Nr XXV/VI/195/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 30 sierpnia 2021r. 

zwiększono środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych o kwotę 40.000,00 zł pochodzącą z zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie.  
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Uchwałą Nr XXVI/VI/207/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 października 2021r. 

dokonano przeniesień środków pomiędzy zadaniami realizowanymi z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

Uchwałą Nr XXV/VII/217/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2021r. 

zwiększono środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych o kwotę 34.000,00 zł pochodzącą z zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie 

oraz dokonano przeniesień środków między zadaniami. 

Łącznie na zadania realizowane przez Centrum z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych przeznaczona została kwota w wysokości 1.686.730,00 zł. Zgodnie                            

z Uchwałą Nr XXVIII/VI/232/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXVII/VI/217/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 listopada 2021r.                            

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 2021r. 

Wykorzystanie środków PFRON w poszczególnych zadaniach przedstawia tabela nr 1. 
 

Tabela nr 1. Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021r.                                         
 

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  

 

 

174 

 

 

246.903,00 

 

 

244.151,00 

 

 

 

98,89% 

 

 

2.752,00 

 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne 

 i środki pomocnicze 

przyznawane osobom  

niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych 

przepisów 

 

310 

 

 

406.498,00 

 

406.488,72 99,99% 9,28 

-osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej 0 
 

0,00 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 
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3. Dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych. 

17 672,00 671,70 99,96% 0,30 

4. 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych,  w  

komunikowaniu się  

i technicznych w związku  

z indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych 

34 273.297,00 263.538,30 96,43% 9.758,70 

5. Dofinansowanie usług 

tłumacza języka migowego 

lub tłumacza – przewodnika – 

osoby niepełnosprawnej, 

jeżeli jest to uzasadnione 

potrzebami wynikającymi                                   

z niepełnosprawności 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0,00 

 

6. 

Zobowiązania dotyczące  

kosztów działania warsztatów 

terapii zajęciowej 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

759.360,00 

 

 

 

 

759.360,00 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

0,00 

RAZEM 570 

 

1.686.730,00 1.674.209,72 99,26% 12.520,28 

Źródło: PCPR w Sławnie. 

W 2021r. 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.   
 

 

           Dofinansowania przyznawano na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, 

poz. 1694 z późn. zm.).           

 

W ramach wyżej omawianego zadania w ubiegłym roku wpłynęło 140 wniosków,                    

w tym dzieci - 17, osoby dorosłe – 123. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:   

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami – 32 osoby (16 wniosków)                       

na kwotę 42.831,00 zł.   
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➢ dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami – 142 osoby (110 wniosków)                      

na kwotę 201.320,00 zł. 

Łącznie pomocą objęto 174 osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami                                

(126 wniosków) i udzielono pomocy finansowej na kwotę 244.151,00 zł. 
 

 Z pozostałych 14 wniosków: 

➢ 13 osób zrezygnowało z przyznanego dofinasowania, 

➢ 1 osoba zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym.  

W 2021r. przeprowadzone zostały kontrole w ośrodku wczasowo rehabilitacyjnym, w którym 

odbywały się turnusy rehabilitacyjne. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokołach                   

z kontroli z dnia 28 września 2021r., 21 października 2021r., 30 listopada 2021r.  O wynikach 

kontroli w tym stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano Wojewodę 

Zachodniopomorskiego zgodnie z ww. rozporządzeniem. 

 

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 318 wniosków,  w tym dzieci – 52,  osoby 

dorosłe - 266. 

 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna  – 50 osób  na kwotę 118.606,00 zł,  

➢ dorosłe osoby niepełnosprawne –  260 osób na kwotę  287.882,72 zł. 
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Łącznie pomocą objęto 310 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej        

na kwotę 406.488,72 zł. 

 

Rozpatrzono negatywnie: 

➢ 8 wniosków z uwagi na brak podstaw do pozytywnego załatwienia sprawy. 

 

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                                

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

 

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego 

najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki 

użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 

W ramach  wyżej omawianego zadania w ubiegłym roku złożono 20 wniosków,                 

w tym dzieci  – 1, osoby dorosłe – 19. 
 

 Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna – 1 osoba na kwotę 13.187,93 zł, 

➢ dorosłe osoby niepełnosprawne – 10 osób na kwotę  94.341,49 zł. 
     

 Rozpatrzono negatywnie: 

➢ 3 wnioski z uwagi na brak podstaw do przyznania dofinansowania, 

➢ 4 osoby złożyły rezygnację z przyznanego dofinansowania, 

➢ 2 osoby złożyły rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. 

 

 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 7 wniosków, w tym dzieci - 2,  osoby 

dorosłe – 5. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna – 1 osoba na kwotę 2.754,05 zł,  

➢ dorosłe osoby niepełnosprawne – 1 osoba na kwotę 3.400,00 zł. 

Łącznie pomocą objęto 2 osoby niepełnosprawne i udzielono pomocy finansowej               

na kwotę 6.154,05 zł. 
 

Rozpatrzono negatywnie:  

➢ 5 wniosków z uwagi na brak podstaw do pozytywnego załatwienia sprawy. 
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Bariery techniczne są to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie 

niepełnosprawnej usprawnienie. Likwidacja bariery powinna powodować sprawniejsze 

działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.  

W ramach tego zadania w ubiegłym roku złożono 23 wnioski, w tym dzieci – 1,  osoby 

dorosłe – 22. 

Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie: 

➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna – 1 osoba na kwotę 36.822,00 zł,  

➢ dorosłe osoby niepełnosprawne – 20 osób na kwotę 113.032,83 zł.  

Łącznie pomocą objęto 21 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej              

na kwotę 149.854,83 zł. 

Rozpatrzono negatywnie:  

➢ 2 wnioski z uwagi na brak podstaw do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. 

        

d) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika                                

– osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi                                                

z niepełnosprawności. 

 

W zakresie ww. zadania w 2021r. do Centrum nie wpłynął żaden wniosek.  

 

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

W 2021r. do realizacji zakwalifikowano 1 wniosek: 

➢ Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie – wyjazd rekreacyjny                

do ogrodów tematycznych.  

Wyjazd zorganizowany został 22 czerwca 2021r. Uczestniczyło w nim 17 osób 

niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane zostało ze środków PFRON w wysokości                 

671,70 zł co stanowi 60% wartości kosztów przedsięwzięcia.  

 

f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej.     

          Ogólna liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie objęta 

dofinansowaniem wyniosła 35 osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy terapii 

zajęciowej posiadali orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w terapii 

zajęciowej.  

         Warsztat Terapii Zajęciowej w Sławnie jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo 

placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość 
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rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Realizacja przez warsztat zamierzonego celu, odbywa się przy zastosowaniu technik 

terapii zajęciowej, które zmierzają do rozwijania między innymi: umiejętności wykonywania 

czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności                       

oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających 

uczestnictwo w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy. 

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

-zabawkarska, plastyczna, gospodarstwa domowego, rękodzieła i malarstwa, witrażu, 

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

się formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji oraz planowane efekty rehabilitacji.  

Kwota środków ogółem wydatkowana w 2021r. na pokrycie kosztów działalności 

Warsztatu wyniosła 843.733,00 zł, z tego kwota w wysokości: 

➢ 759.360,00 zł (90% ogółu kosztów) stanowi dofinansowanie ze środków PFRON, 

➢ 84.373,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków powiatu sławieńskiego przyznane         

w drodze odrębnej umowy. 

Od dnia 24 października 2020r. do odwołania, zgodnie z decyzją Wojewody 

Zachodniopomorskiego zawieszona została działalność w warsztatach terapii zajęciowej w celu 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem   

SARS-COV-2. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lutego 2021r. 

odwieszono działalność ww. placówek. Finansowanie placówek nie zostało wstrzymane.  

W 2021r. w Warsztacie przeprowadzona została kontrola, która obejmowała rok 2020. 

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 27 grudnia 2021r.  

 

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. 
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Informacja dotycząca realizacji programu oraz terminów przyjmowania wniosków 

zamieszczona została na stronie internetowej oraz przesłana do jednostki prowadzącej Warsztat 

Terapii Zajęciowej. 

W 2021r. w ramach ww. zadania nie wpłynął żaden wniosek. 

 

3.3.      Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

 

 W 2021r. na podstawie zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

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

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

realizowało zadania z zakresu ww. programu.  

 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą                 

nr 2/2021 z dnia 11 stycznia 2021r. wyznaczył kierunki działań oraz warunki brzegowe 

obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r. Zasady 

przyznawania dofinansowań w ramach programu w 2021r. w powiecie sławieńskim zostały 

podjęte Uchwałą Nr CV/350/21 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 24 lutego 2021r.  

 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 211.481,31 zł,                              

w tym na realizację poszczególnych zadań 198.574,00 zł – Aneks nr 7 z dnia 23 kwietnia 2021r.                    

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 43 wnioski (35 osób).  

Liczba osób niepełnosprawnych, z którymi zawarto umowy dofinansowania                                   

– 35 na kwotę 173.684,99 zł. Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak podstaw                   

do pozytywnego załatwienia sprawy. 

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

do dnia 15 kwietnia 2022r. Realizacja zadania i ostateczne rozliczenie zawartych                                           

z wnioskodawcą umów następuje do 31 sierpnia 2022r.     

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 2021r., 

na podstawie zawartych umów lub wypłaconych dofinansowań. 

 
l.p. Nazwa zadania Źródło 

finansowania 

Liczba 

osób 

Kwota w zł 

przyznana/

wypłacona 

Cel 

 

1. 

 

 

Moduł I, Obszar A, 

Zadanie 1 i 4 – pomoc  

w zakupie i montażu 

oprzyrządowania  

do posiadanego 

samochodu 

 

PFRON 

 

2-A1 

 

9.341,50 

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 

 

1-A2 

 

1.892,10 

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 

3 – B1 

1 – B3 

7 - B4 

49.545,48 

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 0,00 

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 0,00 

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. 1 15.000,00 

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 

 

4 

 

8.558,00 

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 

 

1 

 

26.200,00 

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 1 3.825,00 

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 

 

14 

 

 

(21 

wniosków) 

 

58.834,00 

Poprawa szans 

beneficjentom programu na 

rywalizację  

o zatrudnienie na otwartym 

rynku pracy poprzez 

podwyższenie kwalifikacji. 

 Razem:  35 173.196,08 

 

 

 

  Źródło: PCPR w Sławnie. 

 

W 2021r. przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania 

dofinansowań przyznanych w roku 2020 na podstawie zawartych z beneficjentami pomocy 

umów. Wyniki kontroli pozytywne, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

           W 2021r. dokonano oceny skuteczności działania programu za 2020r. Ewaluację 

przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rezultatu i wpływu zgodnie z dokumentem                                 

- „Pilotażowy program Aktywny samorząd”. 
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W dniu 1 lipca 2019r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Warszawie a Powiatem Sławieńskim zawarte zostało porozumienie                        

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 osobom 

niepełnosprawnym złożenia 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, wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” obsługiwano w systemie SOW. 

 

3.4   Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym                  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 
 

         W dniu 31 stycznia 2021r. zakończono realizację programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi”. Sprawozdanie z realizacji zadania oraz wydatkowania środków                      

w roku  2020/2021 zostało przesłane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.  

         

         W 2020r. na podstawie Umowy nr POB/000018/16/D z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie 

realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym                            

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zawartej 

pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem 

Sławieńskim Centrum udzielało pomocy ze środków Funduszu osobom niepełnosprawnym, 

które w okresie od dnia 9 marca 2020r. do dnia 16 listopada 2020r. utraciły możliwość 

korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych)                      

w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce 

rehabilitacyjnej.  
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Kwota otrzymanych środków na realizację programu zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia                        

18 grudnia 2020r. do Umowy nr POB/000018/16/D z dnia 5 czerwca 2020r. wyniosła 

326.975,00 zł, w tym na realizację Modułu III programu – 319.000,00 zł, na obsługę                                  

– 7.975,00 zł. 

W ramach ww. zadania złożono 286 wniosków (140 osób).  

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy w roku 2020/2021                          

– 140, na kwotę 319.000,00 zł.  

  

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 2021r. poz. 1249) oraz zgodnie z Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum corocznie realizowało Program 

oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie. 

Natomiast w związku ze zgłoszeniem jedynie dwóch kandydatów przez ośrodki pomocy 

społecznej i inne jednostki pracujące na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz brakiem ofert od chętnych do prowadzenia ww. zadania, PCPR  

w Sławnie zmuszone było odstąpić od realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego  

w 2021r. 

Należy wspomnieć, że w 2021r. Centrum zapewniło bezpłatne, specjalistyczne 

poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób potrzebujących wsparcia z terenu powiatu 

sławieńskiego.  
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V. SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR POMOCY 

SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ORAZ 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ 

 
W ramach projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej, budżetu województwa zachodniopomorskiego i budżetu 

państwa zorganizowano szkolenie na Profesjonalnych Asystentów Dorastania skierowane                             

do kadr bezpośrednio pracujących z młodzieżą. W szkoleniu wzięło udział 15 osób w tym                    

3 osoby z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu oraz 2 osoby z Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sławnie. Szkolenie odbyło się w dniach: 31 maja 2021r. - 2 czerwca 

2021r., 17-18 czerwca 2021r. oraz 28-29 czerwca 2021r. 

Dnia 27 października 2021r. zorganizowano spotkanie dla kierowników Ośrodków 

Pomocy Społecznej, w którym wzięło udział 6 osób. Podczas spotkania omówiono kierunki 

działań, realizowane projekty oraz pojawiające się problemy. 

 

VI. DODATKOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PCPR                              

W SŁAWNIE 
 

6.1.    Działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. 

 
 

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 

 

W 2021r. prowadzona była promocja rodzicielstwa zastępczego oraz podejmowane 

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

1) przygotowanie i udostępnienie ulotki zawierającej zestawienie organizacji 

pozarządowych, wspierających rodziny zastępcze, 

2) promocja rodzicielstwa zastępczego podczas Rady Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych  i w rozmowach z kierownikami OPS, 

3) kampania promocyjna na rzecz rodzicielstwa zastępczego, w której wzięli udział 

włodarze Powiatu, radni oraz komendant Policji, 

4) wywiad udzielony przez dyrektora PCPR w Sławnie Głosowi Koszalińskiemu, 

5) wywiad udzielony przez dyrektora PCPR w Sławnie Radiu Plus i Radiu Koszalin, 

6) dodanie zakładki pn. „Zostań rodziną zastępczą…” na stronie internetowej 

Centrum, 

7) kampania promująca rodzicielstwo zastępcze na Facebooku, w której wzięli 

udział pracownicy PCPR w Sławnie, 
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8) informacja udostępniona za pomocą konta na Facebooku i na stronie internetowej 

Centrum pod kątem wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej, 

9) 36 informacji udostępnianych za pomocą konta na Facebooku i na stronie 

internetowej Centrum pod kątem wsparcia dla rodzin zastępczych oraz pod kątem 

promocji rodzicielstwa zastępczego. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA I KONKURSOWA JEDNOSTKI  

 

1) Wspólnie z Liderem Projektu Województwem Zachodniopomorskim i powiatem 

stargardzkim, goleniowskim, szczecineckim, wałeckim, koszalińskim, kołobrzeskim                      

i miastem Koszalin rozpoczęto realizację projektu „Regionalna Akademia Dzieci                              

i Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, budżetu województwa 

zachodniopomorskiego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W przeciągu roku 

zrekrutowano 292 uczestników projektu. W ramach Regionalnej Akademii Dzieci 

Młodzieży zorganizowano: 

➢ doradztwo prawne dla 3 osób – 13 godzin, 

➢ doradztwo psychologiczne dla 26 osób – 121 godzin i 15 minut, 

➢ psychoterapię indywidualną dla 5 osób, 

➢ psychoterapię rodzinną dla 1 rodziny, 

➢ wyjazd warsztatowy dla 36 członków rodzin zastępczych do Sianożęt w dniach                 

od 26 do 30 lipca 2021r., 

➢ obóz socjoterapeutyczny dla 33 osób do Łeby w dniach od 15 do 24 sierpnia 2021r., 

➢ terapię uzależnień i spotkania dla osoby współuzależnionej, terapia DDA dla 3 osób 

– 9 godzin, 

➢ terapię ogólnorozwojową dla 4 osób – 100 godz., 

➢ terapię integracji sensorycznej dla 31 osób – 425 godz., 

➢ konsultacje dietetyczne dla 19 osób – 75 godz., 

➢ Szkołę dla rodziców w Malechowie dla 6 osób, 

➢ Szkołę dla rodziców w Darłowie dla 16 osób, 

➢ warsztaty kreatywne, półkolonie w Darłowie dla 10 osób, 

➢ terapię pedagogiczną dla 7 osób – 13 godz., 

➢ terapię Biofeedback dla 24 osób, 
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➢ warsztaty bożonarodzeniowe, kreatywne dla 28 osób w dniach 3 i 7 grudnia 2021r. 

            Na realizację projektu w 2021r. wydatkowano kwotę 202.266,23 zł. 

 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie (reprezentujące Powiat Sławieński)                    

od dnia  2 stycznia 2020r. do dnia 28 lutego 2023r. wspólnie z Gminą Sławno (realizator  

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie) oraz Spółdzielnią Socjalną 

„Komunalka” realizuje partnerski projekt pod nazwą „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”.  

Zaplanowane w ramach projektu działania wpisują się w Powiatowy Program Działań                 

na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2023 oraz Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na terenie powiatu sławieńskiego na lata 2016-2023. Z działań              

w ramach projektu w 2021r. w części realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sławnie skorzystały 34 osoby. 

 

W ramach projektu „Pomocna Dłoń w Gminie Sławno” zrealizowano: 

− konsultacje dietetyczne dla 9 osób, 

− doradztwo psychologiczne dla 13 osób, 

− grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych dla 4 osób, 

− szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych w tematyce: 

radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, gospodarowanie budżetem, 

rozwiązywanie konfliktów, komunikacja interpersonalna – 3 osoby, 

− grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych. 

       Na realizację projektu w 2021r. wydatkowano kwotę 42.584,65 zł. 

 

3) W ramach konkursu „Zrozumieć Dziecko” z Fundacji Ernst&Young otrzymano 

możliwość zorganizowania szkolenia dla rodzin zastępczych, które wstępnie 

zaplanowano na II kwartał 2022r. w temacie "Kryzys – czym właściwie jest? Pierwsza 

pomoc psychologiczna w kryzysie – jak pomóc sobie i wspierać swoich 

podopiecznych". 

 

 

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW 

Z powodu epidemii COVID-19 działania bezpośrednie takie jak szkolenia i grupy 

wsparcia dla rodzin zastępczych nie były tak intensywne jak w czasach sprzed pandemii. 
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W ramach środków zewnętrznych zorganizowano wyjazd warsztatowy, którego 

zadaniem było wzmocnienie członków rodzin zastępczych. Wyjazd warsztatowy dla rodzin 

zastępczych do miejscowości nadmorskiej Sianożęty odbył się w dniach 26-30 lipca 2021r., 

podczas którego zorganizowano zajęcia pogłębiające relacje rodzic – dziecko, zwiększające 

kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze oraz integracyjne. W wyjeździe wzięło 

udział 36 osób. 

W okresie bożonarodzeniowym zorganizowano warsztaty kreatywne dla członków 

rodzin zastępczych, w których wzięło udział 28 osób. Rodziny zastępcze tworzyły wspólnie 

świąteczne dekoracje, a dla dzieci przygotowano drobne upominki. Zajęcia odbyły się w dniach 

3 grudnia 2021r. oraz 7 grudnia 2021r. 

Od 22 maja 2021r. do 3 lipca 2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

zorganizowało szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, z którego 

skorzystało 11 osób, jak również od 3 lipca 2021r. do 17 lipca 2021r. przeszkolono 4 osoby              

na kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe. 

 

6.2. Działania jednostki w obszarze przeciwdziałania przemocy.          
                                                                                            

W roku 2021r. podjęto następujące działania na terenie powiatu sławieńskiego: 

➢ 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 (20 Kościołów 

Rzymskokatolickich, 1 Kościół Polskokatolicki i 2 Sale Królestwa Świadków Jehowy), 

➢ opracowano i rozpropagowano ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy na terenie 

powiatu sławieńskiego (ulotki zostały umieszczone na stronie internetowej Centrum, 

tablicach ogłoszeń), 

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

internetowej PCPR oraz spoty na facebooku PCPR, 

➢ 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), 
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➢ prowadzono monitoring skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, 

➢ opracowano i rozpropagowano ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy na terenie 

powiatu sławieńskiego oraz programu korekcyjno-edukacyjnego, które zostały 

umieszczone na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń Centrum oraz rozesłane                   

do ośrodków pomocy społecznej, 

➢ przekazano do urzędów gmin, policji, prokuratury i sądów w formie elektronicznej 

informator dotyczący realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych                   

dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu sławieńskiego                                 

(2 razy w roku), 

➢ zorganizowano 1 posiedzenie Zespołu Eksperckiego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie. 

 
 

 

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 niezawodowe rodziny zastępcze oraz rozwój 

zawodowych rodzin zastępczych, 

c) pozyskiwanie kandydatów na specjalistyczne rodziny zastępcze, 

d) organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych, 

e) organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych. 

2) Zabezpieczenie środków finansowych na świadczenia i dodatki dla rodzin zastępczych 

oraz prowadzących rodzinne domy dziecka przysługujące zgodnie z obowiązującymi 

przepisami: 

a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych                         

i rodzinnych domach dziecka 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 oraz w przypadku 

rodzinnego domu dziecka niezależnie od liczy dzieci; świadczenie fakultatywne                
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w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, w której przebywa powyżej trójki 

dzieci,  

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

gospodarskich – obligatoryjne w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej                    

i zawodowej, w której przebywa powyżej trójki dzieci oraz w przypadku rodzinnego 

domu dziecka, w którym przebywa powyżej czwórki dzieci, 

d) świadczenia dla rodzin pomocowych, 

e) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - świadczenie obligatoryjne w przypadku 

prowadzących rodzinny dom dziecka, fakultatywne w przypadku rodzin zastępczych 

zawodowych, 

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) pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką                  

i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – 

świadczenie obligatoryjne w przypadku prowadzących rodznny dom dziecka, 

i) dodatek wychowawczy przysługujący na każde dziecko przebywające w pieczy 

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 Centrum, która będzie  

w dalszym etapie szkolić kandydatów na niezawodowe i zawodowe 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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7.2.     Potrzeby powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy instytucjonalnej został sporządzony                          

na podstawie informacji pisemnych uzyskanych od Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo                          

– Wychowawczych w Sławnie oraz Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo                                                 

– Wychowawczych  w Darłowie.   

Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Darłowie 

     

1) Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Centrum Obsługi 

Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Darłowie, Domu Dziecka Nr 1 im. Janusza 

Korczaka w Darłowie łączącego zadania placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 

socjalizacyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego i interwencyjnego i Domu Dziecka Nr 

2 im. Janusza Korczaka w Darłowie łączącego zadania placówek opiekuńczo                                   

– wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego na rok 2022. 

2) Wyrównanie, utwardzenie terenu i położenie polbruku wokół budynku i oddzielającego 

plac zabaw – 55.000,00 zł. 

3) Zabezpieczenie środków na modernizację łazienek w Domu Dziecka Nr 2 im. Janusza 

Korczaka w Darłowie – 86.000,00 zł. 

4) Zabezpieczenie środków na realizację zaleceń straży pożarnej – 300.000,00 zł. 

 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sławnie 

1) Zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Sławnie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1                 

w Sławnie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Sławnie łączącej zadania 

placówki typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i specjalistyczno – terapeutycznego                         

– adekwatnie z planem budżetowym placówki. 

2) Modernizacja drogi i chodnika wokół Centrum i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej          

Nr 1 w Sławnie – wyrównanie nierównej nawierzchni, dołów wokół placówki                                          

– 80.000,00 zł. 

3) Wymiana starych drzwi na terenie Centrum – wymiana starych, zużytych drzwi                           

w pomieszczeniach grupowych – 10.000,00 zł – 12.000,00 zł. 

4) Podniesienie standardu Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej Nr 1 w Sławnie - wymiana 

zużytych mebli w pomieszczeniach sypialnianych, aneksach – 15.000 zł – 20.000 zł. 
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5) Remont łazienek na parterze placówki – łazienki na parterze wymagają generalnego 

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

6) Wymiana posadzki na parterze budynku – wymiana ciemnej, starej posadzki – 15.000,00 zł                    

– 20.000,00 zł. 

7) Zagospodarowanie terenu wokół Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Sławnie              

– wyrównanie nawierzchni, nasadzenie krzewów, postawienie altany – 15.000,00 zł                          

– 20.000,00 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              

–  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  2021R. 
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 WYDATKI Wykonanie w zł 

 

Dział 852 Pomoc  Społeczna   1.267.212,85 

 

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej „POMOCNA DŁOŃ                      

W GMINIE SŁAWNO” realizowany w ramach RPO WZ 2014-2020       

42.584,65 

Dział 855 Rodzina 3.244.795,19 

 

Rozdział 

85595 

Projekt „REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŹY” 

realizowany w ramach RPO WZ 2014-2020 

202.266,23 

Rozdział 

85508 

Rodziny zastępcze 2.612.578,34 

Rozdział 

85510 

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   429.950,62 

RAZEM Działy: 852, 853, 855     4.554.592,69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCHODY                         zł 

Dział  852      Pomoc  Społeczna   269,00 

 

Dział 855 Rodzina 1.866.300,05 

 

Rozdział 

85508 

Rodziny zastępcze 617.847,99 

Rozdział 

85510 

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   1.248.452,06 

RAZEM Działy: 852, 855 1.866.569,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 2021r. 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, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sławnie, Gminny Ośrodek 

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Darłowie, Centrum Obsługi Placówek Szkolno-Wychowawczych w Sławnie, 

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

w Sławnie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Sławnie, Szkołę Podstawową Nr 3 w Darłowie, Szkołę 

Podstawową we Wrześnicy, Szkołę Podstawową w Niemicy, Szkołę Podstawową im. 

Ratowników Morskich w Dąbkach, Szkołę Podstawową w Malechowie, Szkołę Podstawową 

w Kopnicy, Stowarzyszenie „AKSON” w Sławnie, Dom Hospicyjno – Opiekuńczy CARITAS 

w Darłowie oraz informacji ogólnodostępnych: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu 

Sławieńskiego.  

 

 

 

 

 

 

W realizacji celu strategicznego założono następujące cele operacyjne i działania:  
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I. Podniesienie świadomości społecznej. 

      Działania: 

1. Kreowanie polityki informacyjnej. 

2. Podejmowanie działań w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej 

problematyki osób niepełnosprawnych. 

3. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym pełnej akceptacji. 

II. Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym.   

       Działania: 

1. Udział osób niepełnosprawnych we wszystkich formach życia społecznego. 

2. Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. 

3. Poradnictwo prawne i psychologiczne. 

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych. 

III. Dostęp do diagnozy, leczenia i rehabilitacji. 

Działania: 

1. Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna. 

2. Oprzyrządowanie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. 

3. Objęcie rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. 

4. Poprawa opieki medycznej. 

IV. Dostęp do powszechnej edukacji. 

Działania: 

1. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji. 

2. Wspieranie systemu kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

3. Rozwój edukacji integracyjnej. 

4. Wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych. 

V. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

      Działania: 

1. Kampania informacyjna dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

2. Świadczenie usług pośrednictwa pracy. 

3. Szkolenie i przekwalifikowanie zawodowe.  

4. Poradnictwo zawodowe. 

5. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny I: Podniesienie świadomości społecznej. 
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Podjęte działania: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

1. Rozpowszechniano informacje na temat dostępnych programów i form pomocy                    

dla osób z niepełnosprawnościami, 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 z niepełnosprawnościami                         

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 opublikowano artykuły dotyczące zadań realizowanych w powiecie 

sławieńskim w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. 

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

poświęcone tematyce osób niepełnosprawnych.  

7. Propagowano programy oraz kampanie społeczne podnoszące świadomość 

społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych poprzez zamieszczanie, udostępnianie 

materiałów informacyjnych. 

8. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi i samorządami gmin w zakresie 

działań o charakterze informacyjnym. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie 

1. Przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne.  

2. Zorganizowano radę pedagogiczną, szkoleniową na temat „Uczeń z Zespołem 

Aspergera w szkole ponadpodstawowej”. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 

Zamieszczano informacje o dostępności usługi wsparcia dla osób niepełnosprawnych                           

za pośrednictwem Internetu oraz ulotki informacyjnej. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 
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1. Dystrybuowano czasopismo „Integracja”. 

2. Pomoc osobom  w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie 

1. Działalność informacyjna, poradnictwo w zakresie świadczeń rodzinnych dla osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

2. Aktywizowano osoby z niepełnosprawnością podczas pobytu w Dziennym Domu 

„Senior+” w Wiekowie. 

 

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Sławnie 

1. Prowadzono rozmowy na temat rodzajów niepełnosprawności – mikroedukacyjne 

spotkania z podziałem na małe grupy. 

2. Prowadzono rozmowy i pogadanki z wychowankami celem podniesienia świadomości 

i rozumienia problematyki osób niepełnosprawnych. 

3. Prowadzono rozmowy wspierające, terapeutyczne, wzmacniające poczucie własnej 

wartości, pochwały i nagrody za osiągnięcia. 

 

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. Przygotowano gazetkę szkolną nt. Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.  

2. Obchodzono Światowy Dzień Tolerancji, kształtowano postawy tolerancji, akceptacji    

i wyrozumiałości wobec odmiennych zachowań.  

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sławnie 

1. Prowadzono kampanię informacyjną i edukacyjną dotyczącą osób chorych                                         

i niepełnosprawnych na portalach społecznościowych. 

2. Prowadzono lekcje na temat agresji, rozwiązywania konfliktów, tolerancji                                    

i niepełnosprawności. 
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3. Realizowano tematy podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych dotyczących 

tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami. 

4. Informowano o akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych w formie plakatów, ogłoszeń, 

na stronie internetowej. 

5. Działalność Szkolnego Koła CARITAS: zorganizowano zbiórkę żywności, 

propagowano akcje zakupu świec wigilijnych, zorganizowano koncert, przekazano 

ubrania zimowe dla potrzebujących w ramach akcji „Pusta Choinka”, zorganizowano 

zbiórkę środków higieny osobistej. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Darłowie 

1. Obchodzono Światowy Dzień Zespołu Downa – akcja informacyjna, Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. 

2. Brano udział w Europejskim Festiwalu Filmowym Integracja Ty i Ja, łączącym tematy 

niepełnosprawności ze sztuką filmową i konsekwentnie uświadamiającą, że „życie 

można zacząć wiele razy”. 

3. Umożliwiono udział uczniom niepełnosprawnym w życiu szkoły, klas, w wycieczkach, 

apelach, zabawach, włączono ich w realizację projektów szkolnych.  

4. Przeprowadzono kampanie informacyjne na temat: „Znam swoje prawa, ale 

przestrzegam też obowiązków ucznia – statut szkoły”, „Tacy sami, a ściana między 

nami… Empatia, życzliwość tolerancja”, „Szacunek do drugiego człowieka”, 

„Poznanie funkcjonowania zmysłów osób niepełnosprawnych”, „Czy jest dla mnie 

rodzina?”, „Koleżeństwo i przyjaźń – dlaczego lepiej w drużynie”,. 

5. Realizowano na zajęciach szkolnych z pedagogiem i psychologiem tematy: „Konflikty, 

jak je pozytywnie rozwiązać?”, „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, „Budowanie spójności 

zespołu klasowego”.      

 

Szkoła Podstawowa we Wrześnicy 

1. Podnoszono świadomość społeczną na lekcjach wychowawczych, realizowano 

działania ujęte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. 

3. Uczestnictwo w programie wsparcia „Paczka dla bohatera”. 

4. Współpracowano z Hospicjum w Darłowie.  

Szkoła Podstawowa w Niemicy 
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1. Przeprowadzono kampanię społeczną „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”                                

-  przybliżającą uczniom codzienne życie osób niewidomych. 

2. Uczniowie klas IV-VIII pisali list do osób niepełnosprawnych, w których opisywali 

swoje życie codzienne w ramach kampanii „List dla Adama”. 

3. Konkurs „Sensoryczna okładka książki”- stworzenie okładki dla osób niewidomych. 

4. Współpracowano z Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących                                 

w Bydgoszczy. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Obchodzono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych, Międzynarodowy Dzień Empatii. 

2. Redagowano gazetkę szkolną. 

3. Poruszano tematy dotyczące osób niepełnosprawnych na zebraniach z rodzicami                     

i w klasach integracyjnych. 

4. Współpracowano z Fundacją „Jaś i Małgosia” oraz z Klubem „Amazonki”. 

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

szkolnego na temat tolerancji osób z dysfunkcjami. 

 

Szkoła Podstawowa w Malechowie 

1. Udzielono wsparcia uczniom i ich rodzicom. 

2. Prowadzono kampanie informacyjne oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

3. Prowadzono akcje przybliżające problemy osób niepełnosprawnych.  

 

Szkoła Podstawowa w Kopnicy 

1. Przeprowadzono pogadanki na temat praw dziecka, tolerancji i akceptacji. 

2. Zorganizowano zajęcia z pedagogiem i psychologiem. 

3. Ilustrowano zajęcia fragmentami filmów dotyczących problematyki osób 

niepełnosprawnych. 

4. Wsparcie indywidualne dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, integracja 

w grupie i szkole.  

 

 

 

Dom Hospicyjno-Opiekuńczy CARITAS w Darłowie 
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1. Utworzono stronę internetową, propagowano w mediach społecznościowych 

działalność Domu Hospicyjno-Opiekuńczego. 

2. Organizowano spotkania dla wolontariuszy oraz pracowników na temat życia i filozofii 

hospicjów w Polsce i na terenie powiatu.  

3. Praca psychologów i wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. 

 

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 stronie internetowej. 

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

stowarzyszeniami, fundacjami oraz przedstawicielami samorządów. 

4. Umożliwiono udział uczestników WTZ  w konkursach. 

 

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 – 2 osoby, 

- w uzyskaniu prawa jazdy – 1 osoba, 

- w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania                    

– 11 osób,  

- w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 1 osoba, 

- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 4 osoby,   

- w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne – 1 osoba, 

- w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego – 1 osoba,   

- w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 14 osób. 
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W ramach  tego  zadania w ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało 35 osób                  

na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 173.196,08zł. 

2. Wzmocniono rozwój działalności organizacji pozarządowych poprzez  dofinansowanie                       

ze środków PFRON: 

- kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie w wysokości                       

– 759.360,00 zł (co stanowi 90% ogółu kosztów), 

- przedsięwzięcia realizowanego przez Polski Związek Niewidomych Koło 

Terenowe w Sławnie, w ramach realizowanego zadania: dofinasowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, w wysokości 671,70zł. 

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 34 osobom niepełnosprawnym z powiatu sławieńskiego na kwotę 

263.538,30 zł. 

5. Od lutego 2021r. do grudnia 2021r. w Centrum zorganizowano bezpłatne indywidualne 

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

powiatu.  

6. W ramach projektu "Pomocna dłoń w Gminie Sławno" zorganizowano grupy wsparcia 

dla faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych (17 spotkań). 

 

Starostwo Powiatowe w Sławnie 

1. Wzmocniono rozwój działalności organizacji pozarządowych poprzez  dofinansowanie                     

ze środków PFRON kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie                                 

w wysokości – 84.373,00 zł (co stanowi 10% ogółu kosztów).  

2. W 2021r. samorząd powiatowy uczestniczył w realizacji „Programu wyrównywania 

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

PFRON na rzecz:  

a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie w wysokości 66.357,50 zł               

do zakupu i montażu platformy schodowej krzywoliniowej i podnośnika 

jezdnego, 

b) Urzędu Gminy w Sławnie w wysokości 33.774,93 zł do likwidacji barier 

architektonicznych w budynku adaptowanym na siedzibę Urzędu, 
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c) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie w wysokości 

47.924,83 zł na dostosowanie Poradni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

W obszarze F na rzecz Stowarzyszenia AKSON w wysokości 35.331,52 zł na przeciwdziałanie 

degradacji infrastruktury istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej.  

 

3. Udzielono dotacji dla dwóch organizacji pozarządowych na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych na łączną kwotę                 

17.000,00 zł. 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie 

1. Wydano 263 karty parkingowe.  

2. Wydano 210 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 34 dla dzieci do 16 roku 

życia, potwierdzających podstawę do korzystania z ulg i uprawnień. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie 

1. Realizowano projekt – „Pomocna dłoń” w ramach którego oferowano usługi 

opiekuńcze, rehabilitacyjne. 

2. Udział osób niepełnosprawnych z terenu gminy w zajęciach ŚDS, WTZ, ZAZ i CIS. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

1. Współpracowano ze Stowarzyszeniem „Nasza Przyszłość” oraz Stowarzyszeniem 

„Razem lepiej”, Kołami Gospodyń Wiejskich” w ramach organizowania transportu.   

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

niepełnosprawnym nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie 

1. Działalność Klubu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół 

„Niezapominajka”. 

2. Spotkanie grupy samopomocowej rodziców niepełnosprawnych „Szczęśliwy rodzic,                              

to szczęśliwe dziecko”. 

3. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem 

Społecznym „Otwarte drzwi”. 

4. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin                             

i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych. 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE ZA ROK 2021  

 

48 

  

5. Realizowano projekt w ramach grupy samopomocowej rodziców dzieci 

niepełnosprawnych „Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko” – „Rewitalizacja szansą 

na aktywną integrację”. W ramach projektu doposażono MOPS w Darłowie w tablety, 

konsole, ekspres ciśnieniowy, laptop, napęd DVD, ekran projekcyjny, tablicę 

informacyjną. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie 

1. Zorganizowano spotkania informacyjno-edukacyjne ze specjalistami zatrudnionymi                

w  Dziennym Domu „Senior+” w Wiekowie – aktywizacja sportowo-ruchowa, 

rekreacyjna, pierwsza pomoc, nordic - walking.  

2. Dowożono uczestników do warsztatu terapii zajęciowej. 

3. Działalność dziennego domu „Senior+” w Wiekowie.    

4. Aktywizacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością. 

5. Realizowano program „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Darłowo”. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sławnie 

1. Aktywny udział uczniów z niepełnosprawnością w życiu klasy i szkoły. 

2. Funkcjonowanie Szkolnego Koła Wolontariatu, organizowano akcje charytatywne, 

zbiórki na rzecz potrzebujących. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie. 

1. Zapewniono aktywny udział uczniów niepełnosprawnych we wszystkich aspektach 

życia szkolnego. 

2. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin                                            

i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych. 

3. Zorganizowano uczniom wizyty w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno                                            

–Terapeutycznym. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Umożliwiono uczniom niepełnosprawnym udział w życiu szkolnym,                                               

w uroczystościach, wspólnych wyjściach. 

2. Świadczono pomoc przez nauczycieli wspomagających. 
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Szkoła Podstawowa w Malechowie 

Włączano osoby niepełnosprawne we wszystkie formy życia społecznego  w obrębie klasy                    

i szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa w Kopnicy 

Stworzono możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły – zajęcia szkolne, zajęcia 

pozalekcyjne, imprezy i wycieczki. 

 

Dom Hospicyjno-Opiekuńczy CARITAS w Darłowie 

1. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach odbywających się w Domu 

Hospicyjno – Opiekuńczym. 

2. Współpracowano  z Centrum Integracji Społecznej.  

3. Zapewniono dostęp do komunikatorów społecznych całodobowo i bezpłatnie. 

Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie 

1. Organizowano wycieczki, 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 rozpatrzono                    

310 wniosków osób z niepełnosprawnością i udzielono pomocy finansowej na kwotę                  

406.488,72 zł. 

2. Udzielono dofinansowań ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Łącznie pomocą objęto 174 osoby                                                   

z niepełnosprawnością wraz z opiekunami i udzielono pomocy finansowej na kwotę                 

244.151,00 zł. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie 

1. Poradnia przeprowadziła w oddziale przedszkolnym, przedszkolu oraz w klasach I-III 

szkoły podstawowej zajęcia psychoedukacyjne z zakresu edukacji emocjonalnej. 

2. Prowadzono zajęcia reintegracyjne  oraz integracyjne w klasach. 
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3. Przeprowadzono cykliczne zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje emocjonalne 

uczniów wg programu „Akademia Mocy”.    

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie 

1. Udział w programie „Różowa wstążeczka” – badanie profilaktyczne. 

2. Przygotowanie kampanii promującej działania profilaktyczne związane z COVID-19. 

3. Objęto rehabilitacją społeczną osoby w warunkach domowych. 

 

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Sławnie 

1. Organizowano spotkania grupowe – mikroedukacja w obszarze tematyki zdrowego 

stylu życia. 

2. Organizowano zajęcia kulinarne, zajęcia na świeżym powietrzu, wyświetlano filmiki 

edukacyjne. 

3. Współpracowano z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sławnie, 

prywatną Poradnią Centrum Rozwoju Dziecka „Dać skrzydła” w Słupsku, Poradnią 

Zdrowia Psychicznego w Słupsku. 

4. Organizowano wspólne gry i zabawy, zajęcia grupowe, wyjścia na spacery, wycieczki 

integracyjno – edukacyjne, brano udział w spływie kajakowym. 

 

Zespół Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie 

1. Obchodzono Światowy Dzień Walki z AIDS. Przekazano wiedzę na temat zdrowego 

stylu życia, sposobów zapobiegania zakażeniem HIV. Promowano asertywne 

zachowania w sytuacjach ryzykownych oraz kształtowano postawy tolerancji                                       

i akceptacji wobec osób zakażonych wirusem i chorych na AIDS. 

2. Obchodzono Światowy Dzień Walki z Otyłością. 

3. Obchodzono Światowy Dzień Uśmiechu – wpływ śmiechu na funkcjonowanie 

organizmu człowieka. 

4. Brano udział w akcji edukacyjnej Fundacji DKMS „Pokaż i Ty, że tatuaż nie jest 

przeszkodą i Zostań Dawcą Szpiku”. 

5. Brano udział w szkoleniu na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. 

6. Różowy Październik - miesiąc świadomości raka piersi. 
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławnie 

1. Udział w programie „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Program 

profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków. 

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

„Śniadanie Daje Moc”. 

3. Udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

4. Przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej. 

5. Przeprowadzono pogadanki i prezentacje dotyczące radzenia sobie podczas izolacji 

społecznej związanej z COVID-19. 

6. Pedagogizacja rodziców na temat: „Zdrowy styl życia”, „Problemy emocjonalne 

młodzieży. Zachowania autoagresywne.”  

7. Pedagogizacja rodziców na temat „Powody, dla których dzieci sięgają po alkoholi inne 

substancje psychoaktywne”. 

8. Promowano zdrowy styl życia. 

9. Zachęcano do aktywności sportowej jako dobrego sposobu spędzania wolnego czasu, 

realizacja zadania „Warto być sportowcem”. 

10. Propagowano zdrowy styl życia bez uzależnień i przemocy. 

11. Realizowano projekt „ STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!” zakończony 

certyfikatem „Szkoły wolnej od uzależnień”. 

12. Zorganizowano akcję „Jesienny bieg po zdrowie”.  

13. Realizowano program profilaktyczno-edukacyjny „Depresja” dot. problemu 

obniżonego nastroju i depresji, jako skutku izolacji społecznej wywołanej epidemią 

COVID-19. 

14. Przeprowadzono pogadanki na temat zdrowego odżywiania się – opracowano zdrowy 

jadłospis. Ustalono zasady racjonalnego odżywiania się – „Jemy zdrowo i kolorowo”. 

15. Przeprowadzono rozmowę oraz zaprezentowano film na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku – „Bawimy się mądrze i bezpiecznie”. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie 

1. Organizowano akcje informacyjne w związku z Światowym Tygodniem Mózgu, 

Światowym Dniem Waliki z AIDS, Światowym Dniem Walki z Otyłością, Światowym 

Dniem Walki z Rakiem, Światowym Dniem Walki z Depresją, Światowym Dniem 

Zdrowia,  

2. Przeprowadzono zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. 
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3. Innowacja pedagogiczna w klasach pierwszych – „Moje zdrowie – moja siła, moja 

moc”. 

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

Programie Edukacyjno-Terapeutycznym. 

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

z wolą rodzica/opiekuna. 

6. Działalność Zespołu ds. Promocji Zdrowia. 

7. Zorganizowano pogadankę na temat piramidy zdrowego żywienia i stylu życia dzieci                 

i młodzieży. 

8. Proponowano rodzicom w czasie indywidualnych spotkań z pedagogiem konsultacje 

dietetyczno – diagnostyczne w ramach Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży                       

DarDiet – Edukacja Promocja Zdrowia. 

 

Szkoła Podstawowa w Niemicy 

1. Promowano zdrowe odżywianie – „Śniadanie daje moc”. 

2. Realizowano program „Owoce i warzywa w szkole”. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach 

1. Świadczono pomoc pielęgniarki szkolnej i psychologa. 

2. Prowadzono zajęcia rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną, biofeedback, zajęcia 

indywidualne z przedmiotów wiodących, pracownię terapii sensorycznej, socjoterapię. 

 

Szkoła Podstawowa w Malechowie 

1. Zakupiono sprzęt dla dziecka z SMA, który umożliwia funkcjonowanie w placówce 

(podnośnik hydrauliczny, platforma schodowa). 

2. Realizowano projekty dotyczące zdrowego trybu życia, zdrowego trybu odżywiania: 

„Trzymaj formę”, „Znamię. Znam je!”, „Bieg po zdrowie”. 

 

Szkoła Podstawowa w Kopnicy 

1. Informowano o dostępnych formach pomocy. 

2. Organizowano zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną. 
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Dom Hospicyjno-Opiekuńczy CARITAS w Darłowie 

1. Edukowano rodziny i opiekunów oraz objętych opieką pacjentów  przez pielęgniarki, 

lekarzy oraz personel medyczny. 

2. Zapewniono dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego pod nadzorem rehabilitanta. 

 

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 14 osobom z niepełnosprawnością na łączną kwotę 58.834,00 zł. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie z Filią w Darłowie 

1. W poradni diagnozowano dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami. 

2. Wydawano opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej                              

– 38 opinii). 

3.  Wydano orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 122 orzeczeń. 

4. Wydano orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dla osób                        

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – 2 orzeczenia). 

5. Wydano 23 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (dla uczniów 

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły). 

6. Wydano orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 
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7. Kontynuowano współpracę specjalistów poradni z przedszkolami i szkołami                                   

w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci                         

i uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnych 

programów terapeutycznych dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

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. 

6. Proponowano zindywidualizowane ścieżki nauczania. 

 

Zespół Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie 

1. Prowadzono kształcenie specjalne dla 3 uczniów z niepełnosprawnościami.  

2. Udzielano wsparcia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dostosowano sposób 

organizacji zajęć do wskazań zawartych w ww. dokumentach oraz potrzeb uczniów. 

3. Angażowano osoby do życia społecznego. 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sławnie 

1. Objęto opieką i wsparciem uczniów z niepełnosprawnościami udzielając im pomocy                  

w formie dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb.  

2. Objęto uczniów z niepełnosprawnościami pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Organizowano zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz rozwijające 

umiejętności emocjonalno-społeczne. 

4. Prowadzono zajęcia rewalidacyjne mające na celu przygotowanie uczniów 

niepełnosprawnych do życia szkolnego i społecznego. 

5. Opracowano przez zespół nauczycieli i specjalistów Indywidualne Programy 

Edukacyjno-Terapeutyczne. 

6. Uczniów niepełnosprawnych objęto pomocą nauczyciela wspomagającego. 
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7. Włączono uczniów z niepełnosprawnościami do edukacji w szkole ogólnodostępnej.  

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Darłowie 

1. Prowadzono zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. 

2. Oznakowano schody. 

3. Zainstalowano siłownię na świeżym powietrzu. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Niemicy 

1. Tworzono Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, dostosowanie 

wymagań do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. 

2. Umożliwiono udział uczniów niepełnosprawnych w zajęciach rewalidacyjnych oraz 

zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. 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. 

4. Udział nauczycieli w szkoleniach w zakresie prowadzenia terapii dla osób ze spektrum 

autyzmu, terapii bilateralnej, integracji sensorycznej, EEG biofeedback, treningu 

umiejętności społecznych. 

5. Prowadzono edukację włączającą, umożliwiono uczniom niepełnosprawnym                             

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

indywidualnie lub w małej grupie do 5 osób.  

6. Realizowano z uczniem zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. 

7. Realizowano na podstawie orzeczeń PPPP zajęcia edukacyjne indywidualnie w domu 

ucznia, z możliwością uczestniczenia w apelach, zabawach, wycieczkach z klasą. 

8. Zatrudniono nauczycieli współorganizujących kształcenie dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

9. Zatrudniono specjalistów: logopedę, psychologa, pedagogów, pedagogów specjalnych, 

terapeutów.  

 

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. 
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Szkoła Podstawowa w Malechowie 

1. Realizowano zajęcia zlecone przez specjalistów. 

2. Zamówiono podręczniki dla osoby słabowidzącej. 
 

 

 

Szkoła Podstawowa w Kopnicy 

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

psychofizycznych. 

2. Opracowano IPE-T, nauczanie indywidualne w domu ze względu na stan zdrowia. 

3. Stworzono możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkolnych. 

4. Zapewniono dostęp do specjalistycznej pomocy. 

5. Integracja przez naukę, zabawę w szkole i poza nią. 

6. Zindywidualizowano metody i formy pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

7. Realizowano obowiązek szkolny – nauka w zespole klasowym, w szkole 

ogólnodostępnej. 

8. Zakupiono do biblioteki szkolnej książki o dużej czcionce dla osób z wadami wzroku 

oraz książki o prostej treści, bogato ilustrowane, dla dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

9. Dostosowano metody i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizowano 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.  

 

Cel operacyjny V: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Podjęte działania: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie 

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                           
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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. instrumentów rynku pracy.  

 

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 3 uczestników. 

3. Zarejestrowano 3 osoby w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

4. Zorganizowano uczestnikom Warsztatu szkolenia, 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. 

2. Funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej. 

 

 

 


