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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl. będące powiatową
jednostka organizacyjną, w ramach swoich zadań statutowych realizuje zarówno zadania
określone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze
zm.) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm.) o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), od 1
stycznia 2012 r. realizowane są zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 29 stycznia 2013 r. poz. 135 ze zm.).
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 roku zatrudnionych było, w przeliczeniu
na etaty, 14 osób na następujących stanowiskach:
1) dyrektor,
2) stanowisko do spraw kadrowych i organizacyjnych,
3) główny księgowy,
4) stanowisko do spraw księgowych i płac,
5) zespół do spraw pieczy zastępczej w skład którego wchodzą:
a) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
b) dwa stanowiska pracy pracownika socjalnego,
c) psycholog,
6) stanowisko do spraw realizacji świadczeń,
7) stanowisko do spraw odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
8) stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
9) stanowisko do spraw tworzenia i koordynacji programów w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych,
10) stanowisko do spraw turnusów rehabilitacyjnych i obsługi sekretariatu,
Bezpośredni nadzór nad poszczególnymi stanowiskami sprawuje Dyrektor Centrum.
Koszt utrzymania PCPR w 2013 to kwota 775.028,54 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ –
REALIZACJAPOWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY
ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO NA LATA 2013-2015
RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 29 stycznia 2013, poz.135 z
późn. zm.), które nałożyła na powiaty realizację szeregu zadań w zakresie zapewnienia
stosownej opieki dzieciom znajdującym się w kryzysowej sytuacji rodzinnej.
Zgodnie z art. 76. w/cyt ustawy organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest
wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat
zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 tejże ustawy.
Starosta Ząbkowicki organizatorem pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu wyznaczył
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich.
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Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń
kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o
spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych
szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i
wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w
szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum
pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami
pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i
ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w
szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej;
12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest
pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie
psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz
rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której
mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo
prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w
szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego
wypoczynku.
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W ramach tych zadań Centrum Pomocy Rodzinie organizuje opiekę w rodzinach zastępczych,
wypłaca świadczenia pieniężne związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej nad dziećmi,
organizuje szkolenia i wsparcie dla rodzin zastępczych, dokonuje oceny sytuacji dzieci i
rodzin , zgłasza dzieci do adopcji z uregulowana sytuacja prawną, ustala odpłatność rodziców
biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
W roku 2013 na terenie Powiatu funkcjonowało 100 rodzin zastępczych w których opiekę
znalazło153 dzieci.
W 2013 roku utworzonych zostało przez sądy rodzinne m.in. w Ząbkowicach Śląskich i
innych powiatów 8 rodzin zastępczych dla 16 dzieci z terenu naszego powiatu.

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych w latach 2007 – 2013:
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1. Liczba rodzin zastępczych:
Liczba rodzin ze względu na ilość dzieci się w nich wychowujących
1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 i więcej
dzieci

64

23

9

4

Rodziny zastępcze
ogółem
100

2. Status rodzinny osób pełniących funkcję rodziców zastępczych :
- Małżeństwa
- Osoby samotne

-

62
38

w tym:
- rodziny zastępcze spokrewnione
- 61
- rodziny zastępcze niezawodowe
- 29
- rodziny zastępcze zawodowe pełniące rolę pogotowia rodzinnego - 8
- rodziny zastępcze zawodowe
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Podział rodzin zastępczych:

Rodziny zastępcze
spokrewnione (61)
Rodziny zastępcze
niezawodowe (29)
Pogotowia rodzinne (2)
Rodziny zastępcze
zawodowe (8)

W 2013 roku w pogotowiach rodzinnych umieszczonych zostało 9 dzieci, do czasu
wyjaśnienia ich sytuacji prawnej. Pogotowia rodzinne funkcjonują od 2002 i 2003 roku
w Ząbkowicach Śl. i Henrykowie.

3. Struktura wiekowa osób pełniących funkcję rodziców zastępczych :
Wiek

20-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

51-60 lat

61-70 lat

71 lat i
więcej

Liczba osób

3

16

25

24

23
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4. Struktura wiekowa dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych :
Wiek
Liczba dzieci

0-3 lat

4-6 lat

7-13 lat

14-18 lat

RAZEM

Dzieci z zasiłkiem
pielęgnacyjnym

2

8

67

76

153

14

5. Wysokość pomocy finansowej wypłacanej w 2013 r. rodzicom zastępczym na
powierzone im dzieci:
660 zł.
( rodziny
spokrewnione)
Liczba dzieci, którym którym
przysługuje świadczenie
58
w zależności od wieku wieku
i stanu i stanu zdrowia

60% podstawy
( 1674z ł. )
988,20 zł. *

1000 zł.
( rodziny
niezawodowe)

RAZEM
w 2012 r.

18

77

153

*Kwota świadczenia wypłacana od 1 stycznia 2012 r. rodzinom spokrewnionym na podstawie ustawy o pomocy
społecznej
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6. Dzieci które opuściły rodziny zastępcze do 18 r. życia w 2013 r.:
-

powróciły do rodziny naturalnej
przekazane do adopcji
umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej
umieszczone w innej rodzinie zastępczej
umieszczone w pogotowiu opiekuńczym

-

3
2
0
5
0

7. Liczba dzieci które pozostały w rodzinie zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości
(kontynuują naukę) – 12 osób.
8. Usamodzielnienia i kontynuacja nauki
- liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę - 40
- osoby, które otrzymały usamodzielnienie - 5
- osoby, które otrzymały zagospodarowanie - 5
W 2013 r. z środków własnych powiatu na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych
i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę
2.186.579,98 zł z tego na:
1) udzielanie miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dzieci w rodzinach zastępczych 1.335.727,01 zł dla 155 dzieci (wysokość świadczeń
określa tabela wyżej),
2) udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuację nauki pełnoletnim osobom opuszczającym
rodziny zastępcze – 187.117,21 zł. dla 40 podopiecznych (kwota miesięczna 500 zł),
3) wypłacono świadczenia na kontynuację nauki dla 28 usamodzielnianych wychowanków
placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz MOS-ów, MOW-ów, SOSZW (ustawa
o pomocy społecznej) w łącznej kwocie 115.265,71 zł. Miesięczne świadczenie wynosiło
494,10 zł z ustawy o pomocy społecznej i 500 zł z ustawy o pieczy zastępczej). Ponadto
wypłacono 3 świadczenia pieniężne na usamodzielnienie w kwocie łącznej 19.764 zł
(maksymalna kwota świadczenia 400% podstawy – czyli 6.588 zł) i 4 świadczenia na
zagospodarowanie w kwocie łącznej 18.200 zł. (od 3.500 zł - średnio 4.550 zł,
4) na jednorazową pomoc pieniężną związaną z przyjęciem dzieci do rodziny zastępczej
wydano kwotę 21.700 zł. dla 17 dzieci (maks. kwota 2.500 zł),
5) na wynagrodzenia dla 10 zawodowych rodzin zastępczych w 2013 r. wydatkowa kwotę
348.199,82 zł i wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z
pochodnymi – 44.870,37 zł,
6) pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych
47.158 zł (5 świadczeń na usamodzielnienie i 5 świadczeń na zagospodarowanie),
7) zwrot świadczeń dla powiatów na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych
dzieci z terenu naszego powiatu – 199.838,32 zł (20 dzieci),
8) pomoc finansową na podniesienie standardów usług dla 9 zawodowych rodzin
zastępczych głównie na remont lokalu mieszkalnego po 1.000 zł. na rodzinę,
dofinansowanie wypoczynku letniego dla 25 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych
19.300 zł (średnio 772 zł na dziecko), dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego
dla rodzin zastępczych zawodowych posiadających więcej niż troje dzieci 9.757,86 zł,
organizację Mikołaja dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano 4.500 zł,
szkolenia kandydatów na rodziny zastępczej – 3 rodziny 6.020 zł podnoszenia kwalifikacji
rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych - szkolenia.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując politykę prorodzinną swoje działania
w ostatnich latach ukierunkowało na pozyskiwanie zawodowych rodzin zastępczych
realizując jednakże założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla
Powiatu Ząbkowickiego na lata 2013-2015. Od 2001 roku do 2013 r. powstało 10 rodzin
zawodowych w tym 2 pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. W ostatnich latach przebywało
w zawodowych rodzinach zastępczych średnio miesięcznie 36 dzieci. W celu pozyskiwania
kolejnych kandydatów na rodziny zastępcze tut. Centrum kontynuuje co roku kampanię w
formie artykułów prasowych, plakatów i ulotek. W 2013 r. zostały przeszkolone i
przygotowane do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych kolejne 3 rodziny.
W dniu 9 grudnia 2013 r. odbyło się kolejne mikołajkowe spotkanie integracyjne dla
dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych. Podczas spotkania którego
gospodarzami byli Starosta i Wicestarosta Ząbkowicki, dzieci otrzymały przygotowane dla
nich prezenty. Dla zebranych osób była to kolejna okazja do spotkania się i integracji
w gronie zawodowych rodzin zastępczych.
W celu realizacji zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od
października 2012 r. zatrudnieni są w tut. Centrum koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
oraz psycholog.
Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą
lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3) opiniowanie zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
4) wydawanie opinii w oparciu o wnioski zespołu ds. pieczy zastępczej o możliwości
umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci,
5) wydawanie opinii w oparciu o wnioski zespołu ds. pieczy zastępczej o spełnianiu
warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
6) wydawanie opinii w oparciu o wnioski zespołu ds. pieczy zastępczej o osobach
wyznaczonych przez organizatora pieczy zastępczej do prowadzenia rodzinnego domu
dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego ten dom,
7) sporządzanie wraz z zespołem pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej lub
prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz oceny sytuacji dzieci przebywających
w pieczy zastępczej,
8) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
9) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka dostępu
do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej i
rehabilitacyjnej,
10) zgłaszanie za pośrednictwem dyrektora Centrum do ośrodków adopcyjnych informacji
o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
11) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
12) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi pieczy
zastępczej,
13) ścisła współpraca z psychologiem
zatrudnionym w Centrum w zakresie
realizowanych zadań,
14) opracowanie i koordynacja wraz z zespołem do spraw pieczy zastępczej realizacji
3 letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
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15) prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej,
niezawodowych lub prowadzących rodzinne domy dziecka.
16) pomoc pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej przy realizacji indywidualnych
planów usamodzielnienia w tym pomoc we właściwym wydatkowaniu pomocy
rzeczowej z tytułu zagospodarowania,
17) sporządzanie opinii o celowości wytyczania przez Dyrektora Centrum powództw
o zasadzeniu świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy
zastępczej,
Psycholog i koordynator pieczy zastępczej oprócz wydawania w 2013 r. stosownych
opinii oraz sporządzania ocen dzieci przebywających w pieczy zastępczej, objęli wsparciem
pedagogicznym i udzielali pomocy w zadaniach wypełnianych przez rodzinę zastępczą
w zakresie pieczy zastępczej w stosunku do 23 rodzin zastępczych, które zgłosiły chęć
współpracy z koordynatorem i psychologiem oraz podjęli współpracę z 4 rodzinami
biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej pod kątem nawiązania
prawidłowych kontaktów z dzieckiem (sporządzanie planu pomocy dziecku) i poprawy ich
sytuacji osobistej i materialnej (szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań koordynatora w
2013 r. znajduje się do wglądu w tut. Centrum). Ponadto zgodnie z zapisami ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały zgłoszone do ośrodka adopcyjnego
we Wrocławiu dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiających.

KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W BARDZIE

SPOŁECZNEJ

I

OŚRODKA

Na terenie Powiatu w 2013 r. funkcjonowały 4 domy pomocy społecznej o różnych profilach,
w których przebywało łącznie 466 mieszkańców.
1) Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. dla 118 osób somatycznie przewlekle
chorych,
2) Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach dla 120 osób somatycznie przewlekle chorych,
3) Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – dom prowadzony na zlecenie Powiatu przez
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla 73 osób somatycznie i przewlekle chorych,
4) Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy dla 155 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie,
W roku 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umieściło (w drodze decyzji
administracyjnej) w domach pomocy społecznej na wnioski gmin 71 osób wymagających
całodobowej opieki. Z tego 10 osób z terenu naszego powiatu, a 61 osób z poza naszego
terenu (37 osób oczekiwało w 2013 r. w gminach na naszym terenie na skierowanie do domu
pomocy).
W roku 2013 r. do korzystania z całodobowej opieki w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie tut. Centrum skierowało 3 osoby dorosłe pod opieką
których znajdowało się 8 dzieci. Okres przebywania w Ośrodku wyniósł od 2 tygodni do 6
miesięcy. Rodziny zostały objęte opieką psychologiczną, prawną i terapeutyczną.
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INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA
Na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2013 roku funkcjonowała placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w postaci Domu Dziecka „Jutrzenka” w
Bardzie. Placówka działała do 31.12.2013 r. na podstawie umowy zlecenia realizacji zadania
z zakresu pomocy społecznej zawartej w dniu 31 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem
Ząbkowickim a Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu.
Dom Dziecka „Jutrzenka” był w 2013 r. całodobową placówką przeznaczoną dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Placówka łączyła działania socjalizacyjne z innymi
działaniami na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
Dla harmonijnego rozwoju dzieci stosowano w placówce indywidualne i grupowe
metody oddziaływania mające na celu wyrównanie braków rozwojowych, rozwój
zainteresowań, kształtowanie postaw prospołecznych, zapewnienie powodzenia szkolnego,
przywrócenie prawidłowych więzi emocjonalnych z rodziną, przygotowanie do
samodzielnego życia. Placówka zapewniała dzieciom dostęp do nauki, która odbywała się w
szkołach poza placówką, pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych
oraz przez udział w zajęciach wyrównawczych, zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjnosportowych.
Dom Dziecka dysponował 44 miejscami utworzonymi w trzech grupach
wychowawczych liczących po 10 wychowanków oraz 14 miejscami w grupie wychowanków
usamodzielnianych. Każda grupa posiadała warunki zbliżone do rodzinnych, tzn. były to
odrębne od pozostałych grup, a wspólne dla danej grupy pomieszczenia mieszkalne (pokoje,
łazienka, salon, przedpokój, pomieszczenia odpoczynku dziennego). Wychowankowie mieli
do dyspozycji na terenie placówki: salę teatralną, gimnastyczną, terapii miękkiej, plastyczną,
bibliotekę oraz boisko i plac zabaw. W celu wyrównywania braków i wspomożenia
harmonijnego rozwoju dzieci, kształtowania postaw prospołecznych, przygotowania do
samodzielnego życia, zapewnienia powodzenia szkolnego, rozwoju prawidłowych więzi
emocjonalnych z rodziną stosowano indywidualne i grupowe metody oddziaływania.
Systematycznie prowadzona była indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna,
wychowankowie byli także objęci pomocą psychologiczną. Zapewniono im dostęp do nauki
w szkołach poza placówką, pomoc w nauce – pomoc przy odrabianiu zadań domowych,
zajęciach wyrównawczych, możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i
rekreacyjno-sportowych. Wychowankowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań
i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach i kursach plastycznych, przygotowywanie
przedstawień, organizację różnego rodzaju zajęć i zabaw dla młodszych wychowanków.
Każda z grup realizowała zajęcia zgodnie z miesięcznymi planami pracy. Wychowankowie
mieli możliwość integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w imprezach
organizowanych w najbliższej okolicy oraz na terenie placówki (np. organizacja przedstawień
Bożonarodzeniowych, Dni Jutrzenki, Spotkania Wielkanocnego, comiesięcznych urodzin i
dyskotek). Ścisła współpraca z wolontariuszami zaowocowała organizacją wspólnych
imprez/uroczystości, pomocą w nauce, uczestnictwem w działaniach życia codziennego.
Dzięki ich zaangażowaniu i sponsorom możliwe było zorganizowanie wielu inicjatyw, m.in.
udział w: pieszych górskich wycieczkach, spływach pontonowych, wyjazdach na basen,
łyżwy i do kina oraz zorganizowanie wyjazdu dzieci na wakacje do Zagórza, gdzie mogli
odnowić znajomości z wcześniej poznanymi rówieśnikami.
W związku z planowaną zmianą formy funkcjonowania placówki po 1 stycznia
2014 roku, w ubiegłym roku zostały odnowione (pomalowane) wszystkie pomieszczenia
mieszkalne wychowanków, powiększono grupy o dodatkowe pomieszczenia, dzięki którym
można powiększyć liczebność zamieszkujących je dzieci (do 14 osób w każdej grupie),
wymieniono część umeblowania (komplety wyposażenia sypialni + biurka) oraz wykładziny,
doposażono aneksy kuchenne (komplety talerzy, szklanek, sztućców i naczyń).
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Liczba dzieci
Stan na dzień 31.12.2012 r.

44

Ilość przyjętych dzieci w okresie 01.01.-31.12.2013 r.

9

Ilość opuszczających placówkę dzieci w okresie 01.01.-31.12.2013 r.

12

Stan na dzień 31.12.2013 r.

41

Powód opuszczenia placówki
Usamodzielnienie

8

Umieszczenie w rodzinie zastępczej

4

Płeć dzieci
Chłopcy

17

Dziewczynki

24

Wiek dzieci
Przedział wiekowy

Ilość

0–5

1

5 – 10

9

10 – 15

16

15 – 20

15

W 2013 roku placówkę opuściło 8 usamodzielniających się wychowanków. Dwoje z
nich otrzymało lokale mieszkalne od gmin, w których posiadali stałe adresy zamieszkania,
pozostali powrócili do lokali rodzin biologicznych. Większość z nich w dalszym ciągu
kontynuuje naukę. Czworo wychowanków odeszło do rodzin zastępczych.
Działania podejmowane w długofalowym procesie socjalizacyjnym zaspakajały podstawowe
potrzeby , polepszyły i pogłębiły wiedzę i umiejętności wychowanków w kwestiach
zdrowotnych, rozwoju społecznego, psychicznego, intelektualnego i emocjonalnego.
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PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:
– dyrektor
– wychowawcy
– pedagog
– psycholog
– pracownik socjalny
PRACOWNICY ADMINISTRACJI :
– księgowa
– referent ds. administracji i kadr
– intendentka
– magazynier
PRACOWNICY MEDYCZNI – pielęgniarka
PRACOWNICY OBSŁUGI:
− kucharki
− sprzątaczka, praczka
− konserwator, portier
− kierowca
W roku 2013 dotacja z budżetu powiatu na funkcjonowanie Domu Dziecka wynosiła
1.900.000 zł. Dom otrzymał również darowizny na ogólną kwotę 19.880,53 zł, była to odzież,
art. szkolne, wyposażenie, art. chemiczne, art. żywnościowe. Od sponsorów udało się również
pozyskać kwotę 12.038,30 zł. przeznaczoną na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży w 2013 r.

Umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Powiat kieruje dzieci i młodzież do odpowiedniego typu placówki przy pomocy
powiatowego centrum pomocy rodzinie.
W 2013 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. wydał 17 postanowień dotyczących
umieszczenia 28 dzieci tymczasowo lub na stałe w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W wyniku tych postanowień w 2013 r. umieszczono dzieci w następujących placówkach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

w Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie zostało umieszczonych 10 dzieci,
w Domu Małego Dziecka w Kłodzku przy ul. Wandy zostało umieszczonych 2 dzieci,
w Domu Małych Dzieci w Jaworze zostało umieszczone 1 dziecko,
w Domu Małych Dzieci w Krzydlinie Małej zostało umieszczone 1 dziecko,
w Domu Dziecka w Górcu zostało umieszczonych 3 dzieci,
w Pogotowiu Rodzinnym w Henrykowie umieszczonych zostało 3 dzieci,
w Pogotowiu Rodzinnym w Ząbkowicach Śląskich umieszczonych zostało 6 dzieci,
dwoje dzieci mimo wydanego postanowienia pozostało w domu, natomiast 1 dziecko
zostało skierowane do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu przebywało w 2013 r.
25 dzieci (Kłodzko, Opole, Stradomia Dolna, Górzec, Jawor, Krzydlina Mała).
Koszt utrzymania dzieci w placówkach poza terenem powiatu ząbkowickiego wyniósł w roku
2013 r.: 897.208,67 zł.
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KONTROLE
W dniach 12 - 14 sierpnia 2013 roku, na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182, ze zm.), zespół kontrolny z
Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
przeprowadził kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Ząbkowicach Śląskich z zakresu realizacji zadań Powiatu wynikających z art. 19 i art. 20
ustawy o pomocy społecznej. Kontrolą objęto okres od 1 sierpnia 2012 roku do 12 sierpnia
2013 roku. W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydana została ocena
pozytywna, a jej uzasadnieniem był ustalony w protokole kontroli z dnia 30 września 2013
roku stan faktyczny i prawny, do którego nie wniesiono zastrzeżeń. W wyniku
przeprowadzonej kompleksowej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nie
wydano zaleceń pokontrolnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2013 r. uczestniczyło w projekcie
realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, którego celem było przeprowadzenie audytu
ukierunkowanego na przystosowanie strony internetowej www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzenia szeregu prac
modernizacyjnych i dostosowawczych serwisu audyt weryfikacyjny przeprowadzony 3 marca
2014 r. wykazał, że strona internetowa PCPR spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012
r. poz. 526). Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza
spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie,
przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za
najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności. Audytorzy stwierdzili, że w dniu
audytu weryfikującego przeprowadzonego w dniu 3 marca 2014 r. serwis był faktycznie
dostępny dla osób niepełnosprawnych (w tym osób niewidomych i słabowidzących).
Zgodnie z Art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej Starosta przy pomocy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje również nadzór nad działalnością
jednostek specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów
pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Starostę Ząbkowickiego
harmonogramem kontroli pracownicy Centrum przeprowadzili w 2013 r. kontrole:
1. W dniu 11 marca 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w
zakresie merytorycznej działalności domu pomocy społecznej w tym jakości
świadczonych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych oraz
w zakresie zapewnienia intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa
podopiecznych domu pomocy. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień.
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2. W dniach 10-12 lipca 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w zakresie
jakości świadczonych usług bytowych, opiekuńczych oraz w zakresie bieżącej
działalności domu pomocy. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień.
3. W dniach 24-25 lipca 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w Opolnicy w zakresie merytorycznej działalności domu pomocy
społecznej w tym jakości świadczonych usług opiekuńczych, wspomagających oraz w
zakresie zapewnienia intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa podopiecznych
domu pomocy. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień.
4. Ponadto przeprowadzono w 2013 r. kontrole w Warsztatach Terapii Zajęciowej w
Opolnicy i Henrykowie.
Przedmiotem kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej były:
• prawidłowość kwalifikowania uczestników
• ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść
zawartych w nich wskazań,
• prawidłowość prowadzonej dokumentacji:
a) uczestników,
b) działalności Rady programowej,
c) współpracy z rodzicami,
• zatrudnienie i kwalifikacje kadry WTZ,
• prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych
programów rehabilitacji,
• prawidłowość wykorzystania środków PFRON i Powiatu.
W wyniku kontroli nie stwierdzono znaczących uchybień.

POMOC REPATRIANTOM
W roku 2013 r. przekazano rodzinom repatriantów przybyłym z Kazachstanu
zamieszkałych na terenie powiatu (Szklary Huta, Rososznica, Przedborowa) - pomoc
rzeczową w postaci artykułów żywnościowych, opału, zakupu podręczników w łącznej
kwocie świadczeń 10.000 zł. Zostały również zorganizowane świąteczne spotkania
integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia, których
organizatorem oraz gospodarzem był Starosta Ząbkowicki Roman Fester.

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W 2013 roku Powiatowe Centrum realizowało zadania określone ustawą dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr127, poz. 721 ze zmianami).
Plan finansowy na rok 2013 r. wynosił 1.918.156 zł, z czego na rehabilitacje społeczną
przeznaczona była kwota 1.374.700 zł. Kwota 543.456 zł to środki wydatkowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na rehabilitację zawodową osób
niepełnosprawnych.
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Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych odbywała się w 2013 roku poprzez
działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. 532 osoby niepełnosprawne
(w tym 238 kobiet) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2013 r. zostały objęte
pośrednictwem pracy, 181 osób niepełnosprawnych (w tym 87 kobiet) zostało objętych
poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy. Pracę podjęły 194 osoby w tym 97
kobiet. W szkoleniach udział wzięła 1 osoba niepełnosprawna (prawo jazdy kat. C), na ten cel
wydatkowano kwotę 2.832,80 zł.
W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 11 wniosków o udzielenie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na podstawie zawartych
umów przyznano jednorazowo środki dla 9 osób na łączna kwotę 306.000,00 zł.
Wnioskodawcy otrzymali środki na następujące rodzaje działalności gospodarczej:
− taksówka osobowa (2 działalności),
− produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
− handel detaliczny antykami,
− internetowy handel monetami,
− produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
− mała gastronomia,
− mobilny zakład kosmetyczny.
W poprzednim roku nie było realizowane zadanie dot. zwrotu kosztów poniesionych
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych z uwagi na brak wniosków. Natomiast w ramach refundacji kosztów
doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zawarto 5 umowy dla 6
stanowisk pracy na kwotę 215.942,15 zł:
− pracownik magazynu,
− pracownik magazynu-sprzedawca,
− laborant,
− przedstawiciel handlowy-kierowca,
− majster części szalunkowych,
− sprzedawca kasjer.

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
Z tej formy rehabilitacji skorzystało w 2013 r. 25 osób niepełnosprawnych oraz 22
opiekunów na kwotę 39.143 zł i byli to uczestnicy projektu pn. „To ja kształtuje swój
los”. Udział środków PFRON w sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego stanowił
niezbędny wkład własny PCPR i był częścią składową całkowitej wartości projektu.
Wysokość dofinansowania uzależniona była od stopnia niepełnosprawności i wynosiła dla
stopnia: znacznego 986 zł (27% podstawy), umiarkowanego 913 zł (25% podstawy),
lekkiego 840 zł (23% podstawy) opiekunowie 657 zł (18% podstawy). Podstawa
określająca procentowe dofinansowanie – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej ogłaszane co kwartał przez prezesa GUS – w obowiązującym
okresie wynosiło 3.651,72 zł
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Wykorzystanie środków PFRON na dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla
osób niepełnosprawnych w 2013 roku

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Narastająco od początku roku do
końca kwartału sprawozdawczego
Liczba

Kwota

1

Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie
wraz z opiekunami

61

x

2

W tym: liczba opiekunów

27

x

3

Przyznane dofinansowania (liczba osób i kwotauczestnicy + opiekunowie

47

39.143

4

Ogółem wypłacone dofinansowania

47

39.143

5

Z tego: dorośli niepełnosprawni z zakładów pracy
chronionej

0

0

6

Pozostali dorośli niepełnosprawni

14

13.579

7

Dzieci i młodzież niepełnosprawna

11

10.956

8

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych

11

7.304

9

Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

11

7.304

10

W tym: mieszkańcy wsi

20

19.628

11

W tym: kobiety

12

11.660

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i
technicznych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych.
W roku 2013 udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 92.130,51 zł z tego:
−
likwidacja barier architektonicznych – 73.461,01 zł dla 7 osób,
−
likwidacja barier technicznych – 15.260 zł dla 5 osób,
−
likwidacja barier w komunikowaniu – 3.409,50 zł dla 2 osób.
Z zakresu likwidacji barier architektonicznych dofinansowano zakup i montaż podnośnika
platformy, przystosowanie łazienek i lokali mieszkalnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wymiana węglowego c.o. na c.o. gazowe.
Z zakresu likwidacji barier technicznych dofinansowano m.in.: zakup łóżek
ortopedycznych, podnośników wannowych, krzesełek toaletowych, schodołazu
kroczącego.
Z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowano: zakup komputerów
z możliwością podłączenia do Internetu oraz program powiększający obraz dla osoby
niedowidzącej.
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Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Likwidacja barier
architektonicznych

219.709,12 144.531,19 47.890,57 52.608,00 94.294,00 95.894,41 73.461,01

Likwidacja barier
technicznych

384.00,32 48.594,55 16.981,60 13.690,00 33.967,00 26.536,00 15.260,00

Likwidacja barier
w komunikowaniu
się

62.738,00 56.279,89 12.616,27

4.082,00

0,00

11.306,20

3.409,50

3. Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej przy Domu
Pomocy Społecznej w Opolnicy i Henrykowie.
Z warsztatów korzystało w roku 2013 - 83 osoby z terenu powiatu Ząbkowickiego oraz
9 osób z Powiatu Kłodzkiego. Miesięczny koszt utrzymania uczestnika warsztatów
wynosił miesięcznie 1.370 zł. Roczny koszt dofinansowania warsztatów przez PFRON w
2013 r. wyniósł 1.109.700 zł.
Powiat w 2013 r. był zobowiązany do ponoszenia 10% udziału własnego
w funkcjonowaniu warsztatów, który wyniósł rocznie 123.300 zł (dochód z powiatu
kłodzkiego 14.796 zł rocznie, wydatek – udział 8 osób w z terenu powiatu
ząbkowickiego w WTZ-ach w Strzelinie - rocznie 13.152 zł.

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnoprawnych.
W roku 2013 z dofinansowania do organizacji sportu kultury, rekreacji i turystyki dla
organizacji pozarządowych w ramach środków PFRON skorzystali: Polski Związek
Niewidomych, Związek Emerytów i Rencistów w Ząbkowicach Śl., Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń” ze Złotego Stoku (wycieczki, spotkania, zabawy integracyjne) na ogólną
kwotę 21.686,00 zł. z czego skorzystało średnio 385 osób niepełnosprawnych w tym
również dzieci i młodzież.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze dla dorosłych osób niepełnosprawnych , dzieci i młodzieży –
wydatkowano na ten cel w roku 2013 kwotę 112.487,89 zł. dla 168 osób, w tym dzieci i
młodzież. W ramach tego zadania dofinansowano przy udziale Narodowego Funduszu
Zdrowia zakup aparatów słuchowych, pieluchomajtek, cewników, wózków inwalidzkich,
protez kończyn, obuwia ortopedycznego, gorsetów ortopedycznych oraz zakup sprzętu
rehabilitacyjnego dla osób indywidualnych.
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l.p.

Nazwa przedmiotu
ortopedycznego, środka
pomocniczego, sprzętu
rehabilitacyjnego

1.

Aparaty słuchowe, wkładki uszne

2.

Wózki inwalidzkie

3.

Pieluchomajtki, cewniki
urologiczne, worki do zbiórki
moczu, materace
przeciwodleżynowe

4.

Szkła i soczewki okularowe

5.

Protezy kończyn

6.

7.
8.

Ilość osób dorosłych
korzystających z
pomocy i kwota
wypłacona
70 osób
41.279 zł
8 osób
13.750 zł

Ilość dzieci
korzystających z
pomocy i kwota
wypłacona
11 dzieci
18.137 zł
5 dzieci
10.800 zł

47 osób
11.821,53 zł

9 dzieci
1.419 zł

1 osoba
600 zł
3 osoby
3.132,50 zł

Przedmioty ortopedyczne: balkoniki,
kule, obuwie ortopedyczne, szyny i
5 osób
opaski, gorsety ortopedyczne, rurki
1.308,61 zł
tchawiczne, aparaty tulejkowe
1 osoba
Pionizatory
1.650 zł
Sprzęt rehabilitacyjny
XXX
134 osoby
Suma
73.541,64 zł

XXX
XXX
8 dzieci
6.340,25 zł
1 dziecko
2.250 zł
XXX
34 dzieci
38.946,25 zł

O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz
sprzętu rehabilitacyjnego w 2013 roku złożonych zostało 287 wniosków z czego 119
rozpatrzono negatywnie z powodu braku wystarczających środków finansowych.
Wypłacone zostało dofinansowanie w wysokości 112.487,89 zł dla
niepełnosprawnych osób dorosłych i dzieci (ogółem 168 wniosków rozpatrzonych
pozytywnie) w tym dla osób dorosłych 134 wnioski na kwotę 73.541,64 zł oraz dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej 34 wnioski na kwotę 38.946,25 zł.
Dofinansowanie do w/w sprzętów uzyskało:
− 85 kobiet - wypłacona kwota dofinansowania 40.271,31 zł
− 86 mieszkańców wsi – wypłacona kwota dofinansowania 67.431,53 zł.
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Udzielone dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
oraz sprzętu rehabilitacyjnego za 2013 rok w podziale na ilość osób.

180

aparaty słuchowe, wkładki
usz ne 2007 - 135 osób,
2008 - 175, 2009 - 82, 2010 40, 2011 - 66, 2012 - 61,
2013 - 81

160

Wózki inwalidzkie, gor sety,
pioniz atory, kule,
balkoniki, protezy, obuwie
ortoped yczne 2007 - 85
osób, 2008 - 93, 2009 - 16,
2010 - 58, 2011 - 18, 2012 25, 2013 - 31

140

120

Pieluchomajtki, cewniki,
zestawy infuzyjne 2007 - 43
osoby, 2008 - 78 osób,
2009 - 75, 2010 - 72, 2011 83, 2012 - 82, 2013 - 56

100

Poz ostałe przedmioty
ortoped yczne i srodki
pomocnicze 2007 - 0, 2008
- 33, 2009 - 20, 2010 - 0,
2011 - 51, 2012 - 41, 2013 -

80

60
Soczewki i szkła
okular owe 2007 - 5 2008 4 2009 - 3 2010 - 2 2011 - 1,
2012 - 0, 2013 - 1

40

20

Spr zęt r ehabilitacyjn y 2007
- 21, 2008 - 33, 2009 - 20,
2010 - 5, 2011 - 4, 2012 - 5,
2013 - 0
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REALIZACJA PROGRAMU PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD”
Od 1 września 2012 r. Powiat Ząbkowicki przestąpił do realizacji pilotażowego
programu ,,Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2013 r. preferowane były wnioski dotyczące osób
niepełnosprawnych, które:
− studiują, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, realizują obowiązek szkolny
wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu,
− realizują obowiązek szkolny, mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru
wiejskiego,
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− wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakość wykonywanej
pracy lub poziom wykształcenia
− są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe,

Maksymalne kwoty dofinansowania w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”
a) obszar A zadanie nr 1 - 5.000 zł
b) obszar A zadanie nr 2 - 2.100 zł
c) obszar B zadanie nr 1 – dla osoby niewidomej – 30.000 zł, z czego na urządzenia
brajlowskie 20.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą
powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o
niepełnosprawności – 10.000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i
pozostałych adresatów programu – 5.000 zł
d) obszar B zadanie nr 2 – dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł, dla pozostałych
adresatów obszaru – 2.000 zł
e) obszar C zadanie nr 1 – 7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania
maksymalnie do 20.000 zł
f) obszar C zadanie nr 2 – 2.000 zł
g) obszar C zadanie nr 3 – dla protezy na III poziomie jakości – od 9.000 do 25.000 zł
h) obszar C zadanie nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. g,
i) obszar D – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem
kosztów opieki nad jedną osobą zależną.
MODUŁ II maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących każdego półrocza
2013 roku wynosiła:
− dla opłaty za naukę (czesne) – 3.000 zł
− dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
3.000 zł,
− dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności – 800 zł, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności –
500 zł. Ponadto dodatek mógł być zwiększony po spełnieniu określonych przesłanek.
Przy realizacji zadań w ramach poszczególnych obszarów wymagany była udział własny
wnioskodawców, którego wartość była zróżnicowana w poszczególnych obszarach.

Ogólna wartość otrzymanych środków na realizację w 2013 r. – 203.831,99 zł
W ramach w/w programu wyodrębniono poszczególne obszary dofinansowania:
Wnioski
rozpatrzone
pozytywnie

Obszar dofinansowania
MODUŁ I
Obszar A – zadanie nr 1 pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Obszar A – zadanie nr 2 pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy kat. B
Obszar B – zadanie nr 1 pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania
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1
1

środki
wypłacone w zł

2.550,00
862,00
9.325,00

2

Obszar B – zadanie nr 2 dofinansowanie szkoleń w
zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania
Obszar C – zadanie nr 1 pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Obszar C – zadanie nr 2 pomoc w utrzymaniu
sprawności posiadanego wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym
Obszar C – zadanie nr 3 pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne
Obszar C – zadanie nr 4 pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w
której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym
RAZAEM

0,00
0
2

28.746,00
15.549,00

8
32.634,00
2
0,00
0
0,00
0
46
62

107.204,41
196.870,41

REALIZACJA PROGRAMU PFRON „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC
MIĘDZY REGIONAMI II”.
Powiat Ząbkowicki złożył wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu
mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy
Społecznej w Ziębicach i Opolnicy. Umowę podpisano w dniu 27.09.2013 roku. Kwota
przyznana na realizację projektu wynosiła: dla DPS Ziębice – 73.308,78 zł, a dla
DPS Opolnica – 73.308,78 zł.
REALIZACJA W 2013 R. POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINE
DLA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO NA LATA 2012 – 2015.
W dniu 28 czerwca 2011 r. został przyjęty do realizacji Powiatowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie. Założenia programu to głównie
podejmowanie działań edukacyjnych wobec rodzin , dorosłych, młodzieży i dzieci na temat
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizowanie szkoleń i realizowanie
programów profilaktycznych jak też udzielanie wsparcia i pomocy ofiarom przemocy.
Podejmowanie działań edukacyjnych odbywa się głównie poprzez działania
powiatowych placówek oświatowych jak też działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Bardzie. We wszystkich ośmiu prowadzonych przez Powiat Ząbkowicki szkołach i
placówkach oświatowych realizowane były w 2013 r. różnorodne programy profilaktyczne
uwzględniające faktyczne potrzeby uczniów i wychowawców. Wszystkie programy spełniają
standardy efektywności i jakości oddziaływań opiekuńczo - wychowawczych a także
zawierają treści odnoszące się do sfery oddziaływań dydaktycznych. W roku 2013 r. w
szkołach i placówkach oświatowych realizowane były programy w których uczestniczyło
1.912 uczniów. Najpopularniejszymi programami były m.in.:
1. Krajowy Program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV
2. Rzuć Palenie razem z nami
3. Program profilaktyki uzależnień – dopalacze
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4. Odpowiedzialność karna dzieci i młodzieży
5. Sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów
6. Sposoby radzenia ze stresem
7. Kształtowanie postaw asertywnych
8. Cyberprzemoc
9. Program Profilaktyki Absencji
10. Program przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej
11. Programy profilaktyczne prowadzone przez wychowawców klas(na podstawie :Jak
żyć z ludźmi”, „Nasze Spotkania” i in.)
12. Program z zakresu edukacji zdrowotnej program ,,Mam Haka na Raka”- kolejna
edycja
Ponadto Komenda Powiatowa Policji przeprowadziła w 2013 r. wśród młodzieży szkolnej szkolenia m.in. z zakresu zapobiegania i zwalczania demoralizacji, przeciwdziałania agresji
wśród młodzieży i reagowania na przemoc, zapoznania się z przepisami kodeksy rodzinnego
i opiekuńczego, odpowiedzialności za czyny karalne.
Również w 2013 roku przeprowadzone zostały szkolenia pedagogów szkół i placówek
oświatowych, a także Rad Pedagogicznych w zakresie aktualnie występujących zagrożeń
wśród nieletnich - w roku 2013 przeprowadzone zostały szkolenia Rad Pedagogicznych m.in.
z zakresu:
1. Bezpieczna szkoła
2. „Zagrożenia w szkole” – materiał szkoleniowy na Radę Pedagogiczną
3. Udzielanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
4. Dopalacze
5. Warsztaty kontroli złości
6. Mediator
7. Trening zastępowania agresji
8. Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w
środowisku szkolnym.
9. Szkolenie rady pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat:
„Psychologiczno-prawne aspekty pomagania osobom doznającym przemocy”
10. Szkolenie „Zaburzenia zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym”
W szkoleniach uczestniczyły 24 różne osoby.
Odnoście organizowanych zajęć dydaktycznych doskonalenia pedagogicznopsychologicznego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu w zakresie nabywania
umiejętności wspierających funkcjonowanie rodziny i relacji rodzina-uczeń-szkoła
zorganizowane zostały szkolenia m. in. z zakresu:
1. Uczeń z ADHD w gimnazjum
2. Autyzm, Zespół Aspergera
3. Egzekwowanie obowiązku nauki
4. Indywidualizacja nauczania w szkole ponadgimnazjalnej. Praca z uczniem
posiadającym:
− orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
− opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i
możliwości psychofizycznych ucznia
5. Uczeń z zaburzeniami zachowania. Strategia pracy w środowisku szkolnym
6. Autorytet nauczyciela w oczach ucznia
7. Mediacje w stosunkach lokalnych – alternatywny sposób rozwiązywania sporów
wspierany przez JST
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Szkoły biorą także udział w programach:
1. „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”,
2. „Ars, czyli jak dbać o miłość” - program profilaktyki uzależnień. Działania w ramach
projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły” (szkolenia, debaty oraz konstruowanie modelu współpracy
uczniowie-rodzice-nauczyciele) zaplanowano na marzec-czerwiec 2014;
Oprócz tego w Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w
Ząbkowicach Śląskich odbywały się spotkania grupy wsparcia pedagogów i psychologów
szkolnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego. Zajęcia odbywały się 1 raz w miesiącu.
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. również w ramach zadań dot. Przeciwdziałania
niewydolności opiekuńczo-wychowawczej
Do Poradni psychologiczno-Pedagogicznej zgłaszają się po poradę, diagnozę, terapię rodzice
z problemami i sprawami dotyczącymi oddziaływań wychowawczych w stosunku do
własnych dzieci w różnym wieku. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież do ukończenia przez
nie szkoły ponadgimnazjalnej. Zgłaszane problemy, wobec których podejmowane są
czynności pedagogiczno-psychologiczne to:
− przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie,
− alkoholizm rodzica,
− uzależnienia od komputera,
− uzależnienia od gier komputerowych,
− euro sieroctwo,
− rozwody rodziców,
− rozstania rodziców,
− rozstania małoletnich rodziców,
− ciąże u małoletnich,
− słabe umiejętności wychowawcze.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działały punkty konsultacyjne dla rodziców:
− Centrum Informacji o Dysleksji,
− Dziecko nadpobudliwe,
− Ryzyko dysleksji rozwojowej,
− Dziecko niepełnosprawne w szkole,
W powyższych działaniach uczestniczyło 725 osób dorosłych i 210 dzieci.
Organizowany jest również Dzień Otwartego Poradnictwa dla wszystkich zainteresowanych
poradami i konsultacjami z psychologiem, pedagogiem czy logopedą.
Liczba osób które przezwyciężyły trudności w wyniku działań Centrum: 408.
Zapotrzebowane na systematyczną pracę terapeutyczną, warsztatową jest jednak
zdecydowanie większe od możliwości kadrowych placówki. Stąd tylko 50% osób starających
się mogło otrzymać pomoc.
Zapotrzebowanie na pomoc dla rodziców w zakresie przeciwdziałania kryzysom w rodzinie,
niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziców i demoralizacji nieletnich jest znacząco
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większe od możliwości kadrowych placówki. Ponadto najczęściej zgłaszanym przez rodziców
problemem związanym z korzystaniem z placówki są trudności komunikacyjne.
W czterech szkołach ponadgimnazjalnych realizowane były programy „Bezpieczna szkoła”,
„Szkoła z klasą”:
− w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich
− w III Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich
− w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach
− w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

DZIAŁANIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Kryzys wywołuje poważne zakłócenie równowagi psychicznej człowieka i zaburza
jego działanie, dlatego każda osoba przeżywająca kryzys wymaga pomocy. Interwencję
kryzysową rozumiemy jako metodę systemowego, interdyscyplinarnego, wielowątkowego
oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczającą wszechstronnego wsparcia i wielostronnej
pomocy: psychologicznej, materialno – bytowej, prawnej, społecznej, medycznej,
informacyjnej i innej.
Ośrodek Interwencji obejmuje wsparciem osoby i rodziny pozostające w sytuacji
kryzysu. Interwencja ma za zadanie przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W ramach interwencji kryzysowej udziela się
natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej.

Konsultacji i poradnictwa udzielamy w:
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Formy świadczonej pomocy to:
− Wsparcie – zgłaszające się do Ośrodka osoby pozostające w sytuacji kryzysu
uzyskują wszechstronne wsparcie;
− Interwencje nocne – pomoc taka obejmuje nocne przyjęcie do Hostelu, w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, po interwencji policji;
− Interwencje wyjazdowe – w sytuacjach kryzysowych oraz uzasadnionych
przypadkach pracownicy ośrodka wyjeżdżają na interwencje do domu osoby
potrzebującej pomocy, jeżeli trzeba- także w nocy;
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− Pomoc prawna – pomoc prawnika w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych poprzez
udzielanie porad prawnych;
− Pomoc psychologiczna – zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej dla
osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez: prowadzenie interwencji
kryzysowych osobiście w siedzibie Ośrodka oraz jak najbliżej miejsca pobytu osób
potrzebujących, świadczona poprzez spotkania indywidualne mające charakter
terapeutyczny lub spotkania grupowe (grupa wsparcia);
− Pomoc terapeutyczna – pomoc długofalowa, obejmująca kontrakt terapeutyczny
wiążący klienta i terapeutę;
− Informacja, Wsparcie, Poradnictwo – obejmuje ona rzetelne i fachowe poradnictwo
w sprawach, z którymi zwracają się do nas osoby potrzebujące pomocy.
− Pomoc bezpośrednia i pośrednia - udzielamy pomocy, informacji i wsparcia
zarówno w kontakcie bezpośrednim w OIK i PIK-ach, jak również telefoniczni i
mailowo.

Rodzaj działań podejmowanych przez Ośrodek w roku 2013
Wsparcie i
poradnictwo

Pomoc
prawna

Pomoc
psychologiczna

Pomoc
terapeutyczna

Przyjęcia do
hostelu

45

5

39

139

12

Grupa wsparcia, jako grupowa forma pomocy psychologicznej w OIK w 2013 r.

Ilość spotkań

Ilość osób uczestniczących

4

3

Łączna ilość osób objętych
pomocą na wszystkich
spotkaniach
9

Klienci OIK i PIK najczęściej korzystali z takich form pomocy jak:
− Poradnictwo
− Wsparcie
− Pomoc terapeutyczna
− Pomoc psychologiczna

Pomoc udzielana w Punktach Interwencji Kryzysowej w roku 2013
Pomoc
terapeutyczna

Wsparcie i
poradnictwo

W tym
interwencje
wyjazdowe

PIK

Pomoc
psychologiczna

Ziębice

65

2

3

3

Ciepłowody

19

0

0

11

Stoszowice

17

0

3

0

RAZEM

101

2

6

14
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Do najczęstszych działań, podejmowanych w roku sprawozdawczym w OIK i PIK-ach
łącznie należą: pomoc psychologiczna i terapeutyczna, interwencje wyjazdowe, poradnictwo i
wsparcie mające na celu spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności
samodzielnego działania i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Pomoc udzielona w OIK klientom z innych Powiatów w 2013 r.:
−
−
−
−

osobiście
telefonicznie
mailowo
w grupie wsparcia

w tym
−
−
−
−

- 2
- 11
- 1
- 4

wsparcie i poradnictwo - 14
pomoc psychologiczna - 1
pomoc prawna
- 2
pomoc psychologiczna w grupie wsparcia - 4

Informacja o klientach OIK w roku 2013 (liczba i charakterystyka ze względu na istotne
dla realizacji zadania: wiek i płeć)

Podział klientów OIK w 2013r. ze względu na płeć i wiek.
Płeć
kobiety
mężczyźni
dzieci

wiek
70
19
41

Podział klientów OIK w 2013r. ze względu na płeć i wiek. (łączna liczba osób to 130)

41
kobiety

70
19

25

mężczyźni
dzieci

Informacja o przyjętych klientach
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. Ośrodek podjął 230
interwencji. Pomocą zostało objętych 130 osób.
Ilość klientów z poszczególnych gmin naszego powiatu i innych, którzy w 2013 r. zgłosili się
o pomoc osobiście
Gmina
Bardo

Ilość osób
14

Ciepłowody

26

Kamieniec Ząbk.

1

Stoszowice

16

Ząbkowice Śl.

27

Złoty Stok

3

Ziębice

42

inne

1

Razem

130

Ilość klientów z poszczególnych gmin naszego powiatu i innych, którzy w 2013 r. zgłosili się
o pomoc osobiście
2

Bardo

14

Ciepłowody
42

Kamieniec Ząbk.
26

Stoszowiece
Ząbkowiece Śl.
1

Złoty Stok

3
16
27

Ziębice
inne
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Informacja o przedziale wiekowym osób z naszego Powiatu, które w roku 2013 uzyskały
pomoc OIK
Grupy wiekowe w OIK w 2013r.
Dzieci
do 18
r.ż.

19-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

Brak
danych

41

25

20

11

17

8

4

3

1

Informacja o pomocy udzielonej osobom z niepełnosprawnością, które w roku 2013
uzyskały pomoc OIK.
Ogólna ilość osób z
niepełnosprawnością w OIK w 2013 r.

14
Z niepełnosprawnością
umysłową
Z niepełnosprawnością
ruchową

w tym

7
7

Osoby z niepełnosprawnością , które w roku 2013 uzyskały pomoc OIK – według
przynależności do Gmin
Ziębice

2
2

Złoty Stok

1

Ząbkowice Śl.

1
1

Stoszowice

1
1

Ciepłowody

1

niepełnosprawność
ruchowa
niepełnosprawność
umysłowa

2

2

Bardo
0

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

Ogółem w 2013 roku udzielono pomocy 130 osobom, z czego 45 były to dorosłe osoby,
samodzielne w OIK (tylko 1 osoba korzystająca z pomocy) a 85 pochodziło z 36 rodzin, w
tym było:
− 45 osób dorosłych
− 40 dzieci

Ogólna ilość osób korzystających z
pomocy OIK w 2013 r.

130
Osoby dorosłe osoby
pojedyncze
Osoby w rodzinach

W tym
Ilość rodzin

45
85

36
W tym dorośli w rodzinach
W tym dzieci w rodzinach

45
40

Ilość rodzin, korzystających z pomocy OIK w 2013r. (dzieci/dorośli) z podziałem na gminy.

rodziny

dorośli

dzieci

18
16
14
12
10
8
6
4
dzieci
dorośli
rodziny

2
0
Ciepłowody

Złoty Stok

Ziębice
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Informacja o osobach, mieszkających w Hostelu tutejszego OIK w roku 2013.
Ogólna ilość osób korzystających z
Hostelu OIK w 2013r.

12
Osoby dorosłe

4

Dzieci

8

W tym

Podział na Gminy mieszkańców Hostelu w 2013r
6

5

4

3

Kobiety
2

1

dzieci
0

Ciepłowody

Ząbkowiece Śl.

Ziębice

Informacja o grupach ryzyka w jakich znaleźli się nasi klienci w 2013 r.
Dla jasności zapisu, przy przyjęciu klienta do OIK interwent „przypisuje” mu
przynależność do grupy ryzyka. Jest to nasz wewnętrzny, umowny system określania stopnia
zagrożenia i nasilenia przemocy i kryzysu.
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Grupy ryzyka.
GRUPA
RYZYKA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

I

Bezpośrednie (nagłe) zagrożenie życia – przemoc fizyczna

II

Długotrwała przemoc psychiczna, moralna, fizyczna lub seksualna;
osoby podejmujące próby samobójcze

III

Sytuacje losowe – wypadek, nagła śmierć kogoś bliskiego, choroba, utrata
pracy

IV

Trudności wychowawcze, kłopoty małżeńskie,
kłopoty szkolne
(różny poziom sytuacji niewydolności wychowawczej, konfliktu
małżeńskiego lub rodzinnego, niepowodzeń szkolnych – zazwyczaj w
kontekście trudności personalnych)

V

Długotrwały stres, kłopoty mieszkaniowe; INNE
(zazwyczaj w kontekście trudności zewnętrznych, środowiskowych)

Ilość interwencji w 2013 r. w OIK w poszczególnych grupach ryzyka obrazuje poniższy
wykres.

8

16

62

61
1 grupa
2 grupa

13

3 grupa
4 grupa
5 grupa
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Informacja o klientach kontynuujących terapię długoterminową w roku 2013: 13 osób, w tym:
Ogólna ilość osób
kontynuujących terapię
długoterminową w OIK w
2013r.

13
Sprawca przemocy

1

Terapie rodzinne

0

w tym:

Podział na Gminy klientów OIK objętych terapią długoterminową w roku 2013

6

6
4
3

4

Bardo
Ząbkowice Śl.

2

Ziębice

0
Bardo

Ząbkowice Ziębice
Śl.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie współpracuje z:
− Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – jest to koordynacja działań z zakresu
rozwiązywania problemów przemocy domowej oraz rozwiązywania problemu
przemocy i realizacji procedury „ Niebieskiej Karty”;
− Ośrodkami Pomocy Społecznej – w zakresie bezpośredniego rozwiązywania
problemów przemocy oraz udzielania kompleksowej pomocy osobom znajdującym się
w różnych sytuacjach kryzysowych;
− Sądami – współpraca z Wydziałami: Rodzinnym i Opiekuńczym, Cywilnym oraz
Karanym w sprawach naszych klientów i w zakresie ich poszczególnych potrzeb;
− Kuratorami- stała współpraca pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów osób
pozostających w kryzysie;
− Policją – współpraca w ramach procedury Niebieskiej Karty, w ramach zaistniałych
interwencji oraz prowadzonych procedur karnych;
− Organizacjami oświatowymi – w zależności od potrzeb;
− Organizacjami pozarządowymi – zajmujące się udzielaniem pomocy osobom i
rodzinom z problemem przemocy.
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REALIZACJA PROJEKTÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2008 r. realizuje projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W roku 2013 wartość projektu pn. „To ja kształtuję swój los” realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosła 398.255,40 zł, z czego 338.517,09 zł to
kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział własny
w projekcie wyniósł 59.738,31 zł i była to pomoc pieniężna na kontynuację nauki,
dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego oraz pomoc pieniężna na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, która wypłacana jest
przez tut. Centrum uczestnikom projektu.
W roku 2013 udział w projekcie wzięły 33 osoby.
Beneficjentami projektu "To ja kształtuje swój los" w roku 2013 było 9 osób opuszczających
rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze, o których mowa w art. 88
ustawy o pomocy społecznej oraz młodzież w wieku 15 – 25 lat pochodzącą
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające trudności z integracją
zawodową i społeczną oraz 24 osoby niepełnosprawne. Mowa tu o osobach w wieku
aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych lub zatrudnionych, które
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
Osoby usamodzielniające się oraz osoby niepełnosprawne stanowią dużą grupę
klientów naszej instytucji, osoby te mają trudności z integracją zawodową i społeczną. Na
ogół brak im samodzielności oraz umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami
finansowymi.
Specyficzna sytuacja dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych
oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynika z trudnej sytuacji rodzinnej tych osób.
Często brak im doświadczenia w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi, przyzwyczajeni są
do opieki opiekunów i do otrzymywania środków od państwa, brak im często odpowiednich
wzorców oraz świadomości jak zadbać o własną samodzielność. Udział tych młodych ludzi
w warsztatach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu pozwoliły im nabyć
umiejętności, które umożliwią im na lepszą integrację społeczną i zawodową.
W roku 2013 realizowane były:
• warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji życiowych, społecznych
i zawodowych
• doradztwo zawodowe
• praca socjalna z uczestnikami projektu
• kurs prawa jazdy kat. B i C
• kurs nowoczesny magazynier
• kurs kosmetyczny
• szkolenie informatyczne
• turnus rehabilitacyjny – dla osób niepełnosprawnych.
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WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

W 2011 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przyjął do realizacji Program modernizacyjno
– remontowy na lata 2011 – 2014 dla czterech domów pomocy społecznej funkcjonujących
na terenie naszego powiatu, który przy udziale środków powiatu oraz wojewody jest
w trybie ciągłym skutecznie realizowany.
W roku 2013 pozyskano środki od Wojewody Dolnośląskiego na bieżącą działalność domów
pomocy społecznej w kwocie 628.546 zł. w tym na remonty 365.310 zł. i na działalność
bieżącą domów 263.254 zł.. Środki pozyskanie na działalność bieżącą zostały przeznaczone
w głównej mierze na zrekompensowanie pod koniec roku pracownikom niskich wynagrodzeń
w postaci wypłaty jednorazowych nagród, przy udziale również środków własnych powiatu.
W 2013 r. została wykonana dokumentacja związana z realizacją zaleceń Państwowej Straży
Pożarnej dotycząca wydzielenia klatki schodowej pożarowej zapewniającej prawidłowe
dojście i wyjście ewakuacyjne oraz zainstalowanie urządzeń oddymiających w budynku nr 1
w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.
Zadanie zrealizowane zostało w 2013 r. Koszt zadania wraz z opracowaniem dokumentacji
wyniósł 231.518 zł. z czego 50% środków finansowych na realizacje tego zadania
pochodziło od Wojewody .
W placówce wykonano również w roku ubiegłym remont tarasu przyległego do budynku
nr 2 na kwotę 41.796 zł. oraz remont schodów zewnętrznych na kwotę 16.394 zł.
W Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach została wykonana izolacja pozioma, drenaż
i odwodnienia budynku , gdzie wody gruntowe od kilku już lat sukcesywnie podmywały
budynek niszcząc nowo wykonaną elewację i pomieszczenia wewnątrz budynku. Koszt
zadania wyniósł 503.020 zł.
Zadanie oczekujące na realizację w 2014 r., w związku decyzją Powiatowego Inspektora
Nadzory Budowlanego - to remont dachu na części zabudowań Domu Pomocy Społecznej
w Opolnicy. Szacunkowy koszt zadania to kwota 228.000 zł.
Kolejnym zadaniem planowanym do realizacji w 2014 roku jest sporządzenie dokumentacji
kosztorysowo-projektowej oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku nr 1 i 2 w celu
przeniesienia mieszkańców z budynku nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach
Śląskich
W celu dofinansowania zadań remontowych w domach pomocy społecznej Zarząd Powiatu
złoży stosowny wniosek do Wojewody o dofinansowanie zadań w wysokości 50% .
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WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU REALZIACJI USTAWY O WSPIERANIU
RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ:
POTRZEBY FINANSOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI W/W USTAWY

Świadczenia dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze:
- wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki – PLACÓWKI
18 osób x 500 zł x 12 miesięcy = 108.000 zł
- usamodzielnienia
7 osób x 6.600 zł = 46.200 zł
- zagospodarowanie
7 osób x 4.500 zł = 31.500 zł
ŁĄCZNIE – 185.700 zł

Świadczenia dla rodzin zastępczych:
- nowe porozumienia z innymi powiatami – pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego
powiatu w innych powiatach
5 dzieci x 850 zł x 5 miesięcy = 21.250 zł
- zawiązanie 15 nowych rodzin zastępczych i umieszczenie w nich 20 dzieci
20 osób x 850 zł x 12 miesięcy = 204.000 zł
- wypłata świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych
40 osób x 500 zł x 12 miesięcy = 240.000 zł
- zagospodarowanie
6 osoby x 4.500 zł = 27.000 zł
- usamodzielnienia
6 osoby x 5.000 zł = 30.000 zł
- jednorazowe świadczenia dla zawiązanych nowych rodzin zastępczych
20 rodzin x 1.500 zł = 30.000 zł
- świadczenia związane ze zdarzeniami losowymi
2 świadczenia x 1.000 zł = 2.000 zł
- dofinansowanie do wypoczynku (wzięto pod uwagę dzieci z zawodowych rodzin
zastępczych i dzieci umieszczone w 2 pogotowiach rodzinnych)
32 dzieci x 1.000 zł = 32.000 zł
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- środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego
3 rodziny x 1.000 zł x 4 kwartały = 12.000 zł
- remonty w lokalach mieszkalnych u rodzin zastępczych zawodowych
13 rodzin x 1.000 zł = 13.000 zł
oraz 3 nowe rodziny 3 rodziny x 1.000 zł = 3.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 2.815,20 zł
(składki ZUS - 2.815,20 zł x 17,46% = 491,53 zł, fundusz pracy – 2.815,20 zł x 2,45% =
68,97 zł)
- utworzenie 2 rodzin zastępczych zawodowych
2 rodziny x 2.000 zł x 12 miesięcy = 48.000 zł
(składki ZUS – 48.000 zł x 17,46% = 8.380 zł,
fundusz pracy – 48.000 zł x 2,45% = 1.176 zł)
- zatrudnienie 2 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach
gospodarczych (umowa zlecenie)
15 godzin tygodniowo x 4 tygodnie x 16,10 zł = 966 zł
966 zł x 12 miesięcy x 2 osoby = 23.184 zł
(składki ZUS – 23.184 zł x 17,46% = 4.047,93 zł
fundusz pracy – 23.184 zł x 2,45% ‘ 568,01 zł)
- szkolenia dla rodzin zastępczych – 13,600 zł, w tym:
5 rodzin x 1.800 zł = 9.000 zł
2 rodziny x 2.300 zł = 4.600 zł
ŁĄCZNIE – 713.582,44 zł

WYDATKI OGÓŁEM (placówki + rodziny zastępcze) 899.282,44 zł

Ząbkowice Śląskie, 7 marca 2014 r.
Sporządziła: Beata Mirek
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