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POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE GRYFIŃSKIM 

 
I. Informacje wprowadzające 
 

        Na terenie Powiatu Gryfińskiego w systemie  pomocy społecznej  działają: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  punkt interwencji kryzysowej, 4 domy pomocy 
społecznej,  3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 128 rodzin zastępczych, 2 zawodowe nie 
spokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 1 
zawodowa rodzina zastępcza,  8 placówek wsparcia dziennego, 2 warsztaty terapii 
zajęciowej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie i Zespół 
wyjazdowy w Chojnie. 
 
 
1. ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
 
   Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są wstanie pokonać, przy wykorzystaniu własnych środków, 
możliwości i uprawnień. 
 
Zadanie szczegółowe ; 
-zaspakajanie potrzeb społecznych najuboższych mieszkańców powiatu,  
-świadczenie usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej,   
-zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze 
środowisk zagrożonych patologiami życia społecznego, przede wszystkim ;  
-prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
-organizowanie, szkolenie i prowadzenie rodzin zastępczych, 
-organizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez  rehabilitację 
społeczną i zawodową, 
-pomoc repatriantom, 
-współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
 
2. Zadania własne  powiatu 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr 
99, poz. 1001 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy: 
 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym  
oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,   

• opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 
• organizowanie poradnictwa specjalistycznego, 
• prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 
•  szkolenie  i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 
• zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 



 
 

 
 
 
 

rodziców , w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych dla dzieci i młodzieży , w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym a także tworzenia i wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie, 

• pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenach innych 
powiatów, 

• przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom 
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, 
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze, 

• doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej z terenu powiatu, 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

• pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status 
uchodźcy, 

• pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego, 

• prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży,  

• pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia 
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego  
  i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze, 
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mające braki w przystosowaniu się, 

• organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci. 

 
 
3. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
 

• prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

• pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te 
osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia. 

 



 
 

 
 
 
 

 
4. Inne zadania powiatu realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
(Dz. U. z 1997r. Nr.123, poz. 776 z późn. zmianami.) 
 

• powołanie i prowadzenie  powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (zadanie 
z zakresu administracji rządowej), 

• rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych ( ze środków PFRON). 
 

5. Rehabilitacja społeczna i zawodowa - zadania realizowane w ramach środków PFRON 
 

1) Rehabilitacja społeczna; 
 
• dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, 
• dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne  
i środki pomocnicze, 
• podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności  
i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie  

    w społeczeństwie, 
• organizowanie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej. 
 
2) Rehabilitacja zawodowa; 
 
• organizowanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,  
• zwrot kosztów organizacji tych stanowisk pracodawcy, 
• zwrot kosztów wynagrodzenia dla osób tam zatrudnionych,  
• finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych, 
• dofinansowanie do kredytu bankowego,  
• udzielanie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.  

 
II. Placówki pomocy społecznej  

Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej o łącznej liczbie 420 
miejsc. Dwie placówki przeznaczone są dla osób przewlekle somatycznie chorych i są to: 

� Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 
� Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 

Pozostałe dwa domy, to placówki dla dzieci młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie: 

� Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 
� Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

Dom pomocy społecznej jest domem stałego pobytu i świadczy całodobowe usługi opiekuńcze 
zgodnie z obowiązującym standardem. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę 
medyczną świadczoną przez lekarza rodzinnego. Badania specjalistyczne odbywają się w 
placówkach opieki zdrowotnej. 

 



 
 

 
 
 
 

Rok 2004 był pierwszym rokiem obowiązywania nowej ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004r. (Dz.U. 2004r. nr 64, poz. 593 z późn. zm. Dz.U. 2004r. nr 99, poz.1001). W/w 
ustawa wprowadziła istotne zmiany w zakresie ustalania odpłatności i kierowania do dps. Na 
podstawie w/w ustawy decyzje kierujące i decyzje o odpłatności dla nowych mieszkańców 
wydają organy gminy, starosta wydaje  decyzje o umieszczeniu w dps. 

 
W stosunku do mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej przed dniem 01 

stycznia 2004r. w zakresie ustalania odpłatności za pobyt w w/w placówkach, stosuje się  
przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990r. (Dz.U. 1998r. nr 64, poz. 414, z późn. zm.)  

 
Koszt utrzymania mieszkańców umieszczonych w dps przed 01.01.2004r. pokrywany jest z 

dotacji oraz dochodów własnych powiatu.  
Koszt utrzymania mieszkańców umieszczonych w dps po 01.01.2004r. pokrywa gmina. 
 
 
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 

 
Liczba miejsc                                72 
Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) 

                                 3 

Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną po  
01.01.2004r. (na nowych zasadach) 

                                 7 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                             40,75 
Dotacja                 1.069.538,00 
Środki własne powiatu                    339.500.96 
Środki gminy                      72.800,04 
Środki finansowe ogółem                  1.481.839,00

 
 
 

Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 
 
Liczba miejsc                                94 
Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) 

                               14 

Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną po  
01.01.2004r. (na nowych zasadach) 

                                 5 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                            59,23 
Dotacja                1.341.119,00 
Środki własne powiatu                   451.416,52 
Środki gminy                     17.062,48 
Środki finansowe ogółem                1.809.598,00 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 

 
Liczba miejsc                               120 
Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) 

                                  6 

Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną po  
01.01.2004r. (na nowych zasadach) 

                                  2 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                            81,25 
Dotacja                 1.811.507,00 
Środki własne powiatu                    501.530,68 
Środki gminy                        8.590,68 
Środki finansowe ogółem                 2.321.628,00 

 
 
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

 
Liczba miejsc                                134 
Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) 

                                   6 

Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną po  
01.01.2004r. (na nowych zasadach) 

                                   4 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                                   84
Dotacja                  2.180.173,00
Środki własne powiatu                     438.519,83
Środki gminy                       40.215,17
Środki finansowe ogółem                  2.658.908,00

 
 
 
ZESTAWIENIE LICZBY OSÓB PRZYJĘTYCH DO DPS W 2004 ROKU: 
 

liczba decyzji o umieszczeniu w dps. wydanych w 2004r. (na nowych zasadach)      18 
liczba osób umieszczonych w dps. w 2004r. - decyzje kierujące z wydane przed 
01.01.2004r. (na starych zasadach)  

     29 

Łącznie liczba osób umieszczonych w dps. w 2004r.      47 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Realizacja programów naprawczych . 

 
 

Ocena stopnia realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 
(stan na dzień 31.12.2004r.) 
 
I. Część tabelaryczna 
 
Lp. Nazwa i 

adres 
jednostki 

Nazwa zadania 
planowanego do 
realizacji w 2004 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data 
wykonania 
zadania 

Koszt 
realizacji 
zadania 

W przypadku 
niewykonania 
zadania 
przewidywany 
termin 
wykonania 

1  Dom 
Pomocy 
Społecznej 
74-510 
Trzcińsko - 
Zdrój  
Aleja Róż 1 

Zrównanie poziomu 
posadzek pomiędzy 
korytarzem a pokojami 
parteru 

I półrocze Kwiecień 
2004 

700,00 zł  

2.  Zakup i zainstalowanie 
platformy do transportu 
osób niepełnosprawnych 

Do 
31.12.2004 

Nie 
wykonano 

122.500,00 
zł 

2006 rok 

3.  Zmniejszenie liczby 
miejsc o 2  

Do 
31.12.2004 

31.12.2004 Od stycznia 
2005 roku 
miesięczny 
koszt 
2.900,00 zł 

 

4.  Zamontowanie 
dodatkowej ilości 
wyprowadzeń 
elektrycznych 

III kwartał 
2004 

Grudzień 
2004 

900,00 zł  

5.  Modernizacja kuchni 2004 Marzec 
2003 

50.821,00 zł  

6.  Zatrudnienie pracownika 
kulturalno - oświatowego

Kwiecień 
2004 

Wrzesień 
2004 

Do końca 
2004 roku 
bez kosztów 

 

7.  Zatrudnienie psychologa IV kwartał 
2004 

Lipiec 2004 3.670,00 zł  



 
 

 
 
 
 

8.  Zatrudnienie dodatkowo 
2 pracowników 
bezpośredniej obsługi 
mieszkańca 

IV kwartał 
2004 

Nie 
wykonano 

Brak 
środków  

 
 
 
 
 

9.  Szkolenie pracowników -
- temat szkolenia “Jak 
rozmawiać i 
porozumiewać się z 
innymi ludźmi” 

Wrzesień 
2004 

Listopad 
2004 

Bez 
kosztów 

 

10.  Wykonanie 2 łazienek i 
WC 

2005 rok Grudzień 
2004 

11.000,00 zł  

 
 
 
II. Część opisowa 
 
1. Planowane i zrealizowane zadania: 

� Zrównanie poziomu posadzek pomiędzy korytarzem a pokojami na parterze - 
wykonano podjazdy z terakoty, zlikwidowano barierę, jaką stanowiły progi drzwiowe 
(różnej wysokości od 2 do 5 cm) -  koszt zadania -700,00 zł  pokryty z budżetu DPS. 

� Zmniejszenie liczby miejsc o 2  -  zmniejszenie liczby miejsc w DPS nastąpiło od  
września 2004 roku.  

� Zamontowanie dodatkowej liczby wyprowadzeń elektrycznych - zadanie wykonano 
poprzez wymianę gniazdek pojedynczych na podwójne - koszt zadania – 900,00 zł , 
pokryty z budżetu Domu. 

� Modernizacja kuchni została wykonana w 2003 roku ze środków PFRON  poprzez 
utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - koszt 50.821,00 zł 

� Zatrudnienie pracownika kulturalno - oświatowego nastąpiło od  września 2004 roku, 
z tego tytułu DPS nie poniósł żadnych kosztów, osobę do dnia 31 grudnia 2004 r 
zatrudniono z robót publicznych z RUP w Chojnie. Koszt zatrudnienia w 2004 roku 
wyniósł 3.670,00 zł i został pokryty z budżetu Domu. 

� Szkolenie pracowników działu bezpośredniej obsługi mieszkańca przeprowadziła w  
listopadzie 2004 roku psycholog. Temat szkolenia dotyczył porozumiewania się i 
nawiązywania kontaktów pomiędzy ludźmi. Bez kosztów. 

� Wykonanie 2 łazienek i WC - zadanie zostało zrealizowane w  grudniu 2004 roku. 
Poniesiony koszt w wysokości 11.000,00 zł został pokryty z budżetu Domu. W wyniku 
dokonanej modernizacji uzyskano 3 osobowy pokój z łazienką i WC, oraz łazienkę z WC 
wspólną dla dwóch pokoi (jedno i dwuosobowego). 

 
2. Planowane i niewykonane zadania: 

� Zakup i zainstalowanie platformy do transportu osób niepełnosprawnych - zadania 
nie wykonano, ze względu na brak środków finansowych - planowany koszt inwestycji 
wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 122.500,00 zł.  

� Zatrudnienie dodatkowo 2 pracowników bezpośredniej obsługi mieszkańca - nie 
wykonano,  brak środków finansowych. Przewidywany koszt zatrudnienia 2 pracowników 



 
 

 
 
 
 

w dziale bezpośredniej obsługi mieszkańca w skali roku wynosi około 36.000,00 zł. 
 
 
 

 
3. Niewykonane zadania, które planowano wykonać w latach wcześniejszych: 

� Zmniejszenie liczby miejsc o 2  (2002 rok) - nie wykonano ze względu na uszczuplenie 
środków finansowych. W działaniach Domu do końca 2005 roku zaplanowano 
zmniejszenie liczby miejsc o 4  a w 2006 roku o 6. 

 
 
4. Zadania pozostałe do realizacji do dnia 31.12.2006: 

� Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej - wg kosztorysu inwestorskiego koszt 
realizacji zadania wynosi 99.100,00 zł. W 2004 r. Dyrektor DPS wystąpił z wnioskiem do 
Urzędu Marszałkowskiego celem pozyskania środków z PFRON (wniosek dotyczy także 
dofinansowania inwestycji zakupu i zainstalowania platformy do transportu osób 
niepełnosprawnych). Zakłada się  pozyskanie kwoty 40.600,00 zł. 

 
� Zakup i zainstalowanie platformy do transportu osób niepełnosprawnych - koszt wg 

kosztorysu inwestorskiego 122.500,00 zł. Celem pozyskania dodatkowych środków w 
2004 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w 
kwocie 52.240,00 zł, pozostałą część  tj. kwotę 70.260,00 zł należy zabezpieczyć w 
budżecie powiatu. 

 
� Zatrudnienie dodatkowo pracowników bezpośredniej obsługi mieszkańca. Aby 

uzyskać zakładany przez standard wskaźnik 0,7 dodatkowo należałoby zatrudnić  w dziale 
bezpośredniej obsługi mieszkańca 15 pracowników z rocznym kosztem wahającym się w 
granicach 270.000,00 zł. 

 
 
� Zmniejszenie liczby miejsc. Do końca 2005 roku zaplanowano zmniejszenie liczby 

miejsc o 4 , a w 2006 roku o 6.  
 
� Wykonanie 7 łazienek i 10 toalet. Przy założeniu realizacji zadania bez ponoszenia 

kosztów robocizny (zatrudnienie pracowników z Urzędu Pracy), zakup niezbędnych 
materiałów budowlanych i urządzeń kształtowałby się na poziomie 40.000,00 zł  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ocena stopnia realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Moryniu (stan na 
dzień 31.12.2004 r. 
 
I. Część tabelaryczna 
 

Lp. Nazwa 
placówki 

Nazwa zadania planowanego do 
realizacji w 2004 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data wykonania 
zadania 

Koszt 
realizacji 
zadania 

W 
przypadku 
niewykonani
a zadania 
przewidywa
ny termin 
wykonania 

1. DPS 
Moryń ul. 
Rynkowa 
27  

zmniejszenie liczby miejsc 2004-2005 2004 bez kosztu  

2.  przekształcenie 3 pokoi 
gościnnych na pokoje mieszkalne 

2004 2004 1.100,00 zł.  

3.  przekształcenie pokoi 5 
osobowych na 4 osobowe 

2004 2004 Jak zadanie nr 
2 

 

4.  uzupełnienie wyprowadzeń 
elektrycznych 

2004 2004 1.000,00 zł.  

5.  wykonanie 2 łazienek i 3 WC 2004 - 2005 2004-częściowo 
2005 

13.000,00 zł.  

6.  zatrudnienie pracownika 
socjalnego i 1 opiekunki 

2004 2004 32.000,00 zł.  

7.  przekształcenie pokoju  
4  osobowego  na 2-osobowy 

2004 2004     450,00 zł.  

 
II. Część opisowa  
1. Planowane i zrealizowane zadania: 

Zmniejszenie liczby miejsc do 100 - realizacja zadania w latach 2004 – 2005. 
W związku z realizacją w/w zadania wystąpiono z wnioskiem do Zarządu Powiatu o 
zmianę terminu realizacji zadania na 2006r. Dnia 15.09.2004r. wprowadzono zmianę w 
Programie naprawczym.  
W 2005r. wystąpiono do Zarządu Powiatu w Gryfinie o odstąpienie od realizacji w/w 
zadania. 

Przekształcenie 3 pokoi gościnnych na pokoje mieszkalne dla 4 osób. 
Jeden pokój gościnny w budynku głównym o metrażu 12m2 zaadaptowano na pokój 
mieszkalny i przeniesiono 2 mieszkańców z pokoi sześcioosobowych. 
Pokoje wyposażono w sprzęt zgodnie z obowiązującym standardem. 
Dwa pokoje gościnne w budynku mieszkalno-rehabilitacyjnym zaadaptowano na 2 pokoje 
mieszkalne dla 4 osób, które zamieszkiwały w pokojach 5-cio osobowych. 



 
 

 
 
 
 

W efekcie poprawiono warunki dla 16 osób  zamieszkujących w tych pokojach. 
Koszt realizacji zadania - 1.100,00 zł. 
 

     Przekształcenie pokoi 5-osobowych na 4-osobowe. 
Powyższe zadanie zostało zrealizowane poprzez realizację zadania nr 2 

     Uzupełnienie wyprowadzeń elektrycznych - termin 2004r. 
Zadanie wykonano. Koszt realizacji 1.000,00 zł. - środki własne. 

     Wykonanie 2 łazienek i 3 WC - termin 2004-2005 rok. 
W roku 2004 wykonano 1 łazienkę i 2 WC, a pozostałe będą wykonane w 2005r. koszt 
realizacji zadania - 13.000,00 zł. - środki własne. 

    Zatrudnienie 1 osoby na stanowisko pracownika socjalnego - termin 2004r. 
                Ze względu na brak środków finansowych w budżecie Domu, na stanowisko pracownika 

socjalnego  przyjęto absolwenta na staż i planuje się pozyskiwać następnych stażystów. 
• Zatrudnienie jednej opiekunki - termin 2004r. 

    Na stanowisko opiekunki przyjęto w 2004r. bezrobotnych z Rejonowego Urzędu Pracy: 
a) 3 osoby - w ramach prac interwencyjnych, 
b) 3 osoby - w ramach robót publicznych, 
c) 3 osoby - absolwenci na staż (stażyści). 
W 2004r. z jedną z tych osób przedłużono umowę i zatrudniono na stanowisku opiekunki. 

• Pokój 4-osobowy o powierzchni 13,64 m2  zmienić na 2-osobowy - termin 2004r. 
Zadanie wykonano. Koszt realizacji - 450,00 zł. - środki własne. 

 
2. Planowane i niewykonane zadania: 

� Planowane zadania na rok 2004 wykonano w terminie. 
 
3. Niewykonane zadania, które planowano wykonać w latach wcześniejszych: 

� Planowane zadania w latach wcześniejszych - wykonano. 
 
4. Zadania pozostałe do realizacji do dnia 31.12.2006: 

• Likwidacja pokoju jednoosobowego (7,8 m2 ). 
Termin realizacji 2005r., środki własne, 

• Zmiana pokoi 2-osobowych na 1-osobowe. 
Wykonano bez kosztów, 

• Remont i adaptacja poddasza na pokoje 1 i 2 osobowe dla 5 osób oraz wykonanie 2 
łazienek i 2 WC. 
Termin realizacji 2005-2006r., koszt realizacji 50.000,00 zł. ze środków powiatu, 

• Postawienie ścianek działowych w 2 pokojach 10-osobowych. 
Termin realizacji 2005r., koszt realizacji 42.000,00 zł. ze środków powiatu. Nakłady w kwocie 
22.400,00 zł. na to zadanie poniesione zostały w roku 2004. Zapotrzebowanie na realizację 
tego zadania w roku 2005 wynosi 19.600,00 zł. 
• Zwiększenie liczby pracowni terapeutycznych 

a) zorganizowanie pracowni ceramicznej - termin realizacji 2006r. Koszt realizacji 
11.000,00 zł. ze środków powiatu, 

b) zorganizowanie zajęć z hipoterapii - termin realizacji 2005r. Koszt realizacji 7.200,00 
zł. ze środków własnych, 



 
 

 
 
 
 

• zatrudnienie pracownika kulturalno-oświatowego i psychologa. 
Termin realizacji 2005r. Zadanie wykonano ze środków własnych, 

• zatrudnienie 2 opiekunek w roku 2005 i 2 opiekunek w roku 2006. 
Ze względu na brak środków finansowych w budżecie Domu, planuje się zrealizować to 
zadanie pozyskując pracowników za pośrednictwem Rejonowego Urzędu Pracy w ramach 
prac interwencyjnych bądź publicznych, 

• szkolenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 
Termin realizacji 2005r. Koszt realizacji ze środków własnych 

Ocena stopnia realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie (stan na dzień 31.12.2004 rok) 
 
I. Część tabelaryczna 
 

Lp.  Nazwa 
placów
ki 

Nazwa zadania planowanego 
do realizacji w 2004 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data 
wykonania 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania 

W przypadku 
niewykonania 
zadania 
przewidywany 
termin 
wykonania 

1  DPS 
Nowe 
Czarno
wo  

Zagospodarowanie terenu w 
ramach likwidacji barier 

2003 -2004 2003 51.141,27 zł Zadanie wykonane 
w całości 

2  szkolenia pracowników 
zespołu terapeutyczno-
opiekuńczego  

V-X 2004r.  2004.03.12 
2004.10.25 

Bez kosztów Zadanie 
zrealizowane 

3  Podział 4 sal na 8 pokoi 
mieszkalnych 

2004r.  44.000,00 zł.  zadanie jest w 
trakcie realizacji - 
zakończenie 
planowane jest na 
28.02.2005r. 

 
 
 
II. Część opisowa 
 
1. Planowane i zrealizowane zadania: 

� Zagospodarowanie terenu w ramach likwidacji barier. 
Zadanie zostało w całości zrealizowane w roku 2003. Uzyskano pożądane efekty poprzez 
poprawę dwóch podjazdów i montaż poręczy, ułożenie nowych chodników i dróg 
dojazdowych celem bezpiecznego przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich. 
Ułatwia to codzienne funkcjonowanie mieszkańców Domu oraz podnosi jakość ich życia. 
Koszt zadania 51.1411,27 zł. - pozyskano z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Zadanie zakończono w 2003r., 

� Szkolenia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. 
Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata 
w organizowanych przez dyrektora Domu szkoleniach na temat praw mieszkańców oraz 
kierunków prowadzonej terapii a także metod pracy z mieszkańcami. 



 
 

 
 
 
 

W roku 2004 planowano zrealizować dwa szkolenia na temat: 
• fizyczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
• warunki i możliwości niezależnego życia w domach pomocy społecznej. 
Ze względów organizacyjnych tematy połączono w bloki szkoleniowe celem 
umożliwienia uczestnictwa całego zespołu terapeutyczno-opiekuńczego przy 
jednoczesnym prawidłowym funkcjonowaniu Domu. Szkolenia odbyły się 12.03.2004r. 
oraz 25.10.2004r. Szkolenia zorganizowano bez kosztów wykorzystując możliwości 
Domu. 
 
 Efektem jest dostarczenie informacji oraz przeprowadzenie instruktażu praktycznego 
podnoszącego poziom wiedzy poszukiwania różnorodnych form aktywizacji mieszkańca, 
 
 
 

� Podział 4 sal na 8 pokoi mieszkalnych. 
1.W roku 2004 należało dokonać podziału 4 dużych sal na 8 pokoi mieszkalnych. Zgodnie z 
zapisami programu naprawczego:  
Usługi zaspokajające potrzeby bytowe - należało wygospodarować 6 pokoi mieszkalnych,  
1 pokój jako pomieszczenie gospodarcze, 1 pokój gościnny. 

              Z uwagi na fakt, iż Dom posiada już pokój gościnny a potrzeby w zakresie pokoi mieszkalnych 
są najtrudniejsze do zrealizowania w obecnym stanie Domu, podjęto decyzję o 
wygospodarowaniu 8 pokoi mieszkalnych. Wymagało to dokonania szeregu przesunięć 
organizacyjnych a przy tym poniesienia większych nakładów. 

              W związku z tym, iż środki finansowe na realizację tego zadania Dom pozyskał w grudniu 
2004r., to obecnie trwa jeszcze realizacji w/w zadania. Ogółem wydatkowano 44.000,00 zł. ze 
środków Wojewody Zachodniopomorskiego oraz 13.000,00 zł. środków pozyskanych w ramach 
wsparcia od organizacji pozarządowych oraz darczyńców. 
 
2. Planowane i niewykonane zadania: 

� W obecnym czasie dobiega ukończeniu realizacja zadania - podział 4 sal na 8 pokoi 
mieszkalnych. Przyczyną niezrealizowania w terminie do 31 grudnia 2004r. jest fakt 
uzyskania środków finansowych w  grudniu 2004r. 
Zadanie ma w pełni zabezpieczone środki finansowe na realizację. 

 
3. Niewykonane zadania, które planowano wykonać w latach wcześniejszych: 

� Planowane zadania w latach wcześniejszych - Dom realizuje program naprawczy na 
bieżąco, nie ma zaległości z lat poprzednich. 

 
4. Zadania pozostałe do realizacji do dnia 31.12.2006: 

• Przystosowanie 5 łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wstępnie koszt oszacowano na 75.000,00 zł. Źródła finansowania: 50.000,00 zł. - środki 
Powiatu, 25.000,00 zł. PFRON. 

• Przystosowanie 6 toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wstępnie koszt oszacowano na 60.000,00 zł. z tego 45.000,00 zł. - środki Powiatu, 
15.000,00 zł. PFRON. 



 
 

 
 
 
 

• Budowa III Domów Rodzinnych dla 31 osób. 
Wstępnie koszt oszacowano na 900.000,00 zł. Źródło finansowania - Ochrona 
Środowiska. Konieczne jest zabezpieczenie środków Powiatu na dokumentację i 
konieczne zezwolenia. 

 
 
 
 
 
 
Ocena stopnia realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (stan na 
dzień 31.12.2004 rok) 
 
 
I. Część tabelaryczna 
 

Lp. Nazwa 
placów
ki 

Nazwa zadania planowanego 
do realizacji w 2004 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data 
wykonania 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania 

W przypadku 
niewykonania 
zadania 
przewidywany 
termin 
wykonania 

1  DPS 
Dębce 
11  

Obudowanie dźwigu 
osobowego zewnętrznego 

12.2003 15.03.2004r. 2.500,00 zł Zadanie wykonane 
w całości 

2  Instalacja systemu 
przyzywowo-alarmowego w 
pawilonie nr 2 

2004r.  07.2004 3.600,00 zł. Zadanie 
zrealizowane 

 
 
II. Część opisowa 
 
1. Planowane i zrealizowane zadania: 

� Obudowanie dźwigu osobowego - zewnętrznego (zadanie z 2003r.) 
Zadanie wykonane 15.03.2004r. koszt realizacji 2.500,00 zł. Prace montażowe wykonano 
we własnym zakresie, przy wykorzystaniu pracowników zatrudnionych w ramach robót 
publicznych. Realizacja zadania podniosła komfort przemieszczania niepełnosprawnych 
mieszkańców z piętra pawilonu nr 1 na terapię zajęciową i rehabilitację, które odbywają 
się w osobnym budynku i parterze pawilonu nr 1. 
 

� Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego 
System wykonano w wersji bezprzewodowej, która była 10-krotnie tańsza niż pierwotnie zakładana 

wersja przewodowa. Koszt realizacji wyniósł 3.600,00 zł. 
Przez instalację systemu przyzywowo-alarmowego zwiększyliśmy bezpieczeństwo mieszkańców.  
 

 
2. Planowane i niewykonane zadania: 



 
 

 
 
 
 

• Nie dotyczy - zadania są realizowane na bieżąco. 
 
3. Niewykonane zadania, które planowano wykonać w latach wcześniejszych: 

� Nie dotyczy 
 
4. Zadania pozostałe do realizacji do dnia 31.12.2006: 

• Do osiągnięcia standardu w 2006r. pozostało zwiększenie zatrudnienia do poziomu 
wskaźnika 0,7 w bezpośredniej pracy z mieszkańcami. W chwili obecnej Dom poprzez 
racjonalizacje zatrudnienia, osiągnął wskaźnik 0,39 bez uwzględnienia zastępczej służby 
wojskowej, a licząc 4 żołnierzy wskaźnik ten wynosi 0,45. 
Planowana jest dalsza racjonalizacja zatrudnienia i przesunięcie do działu opiekuńczo-
terapeutycznego 1 osoby zatrudnionej na stałe i 1 żołnierza w służbie zastępczej. Dom 
osiągnie wówczas wskaźnik 0,40 a po uwzględnieniu żołnierzy 0,46. 

 
IV. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą 

1. Informacje ogólne 
W systemie opieki nad dzieckiem na terenie powiatu działają: 
- 128 rodzin zastępczych, w których funkcjonuje 173 dzieci, 
- 2 rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – 9 dzieci, 
- 1 wielodzietna rodzina zastępcza – 3 dzieci, 
- 8  środowiskowych ognisk wychowawczych – 240 miejsc,  
- 1  placówka rodzinna - 10 miejsc 
- 2  placówki socjalizacyjne – 86 miejsc w tym - 3 miejsca interwencyjne ( Binowo) 
 
 2. Rodziny zastępcze 
Na podstawie postanowienia sądu w roku sprawozdawczym: 
- zawiązano 27 nowych rodzin zastępczych, 
- rozwiązano 10 rodzin zastępczych, z których: 
1 dziecko powróciło do rodziców biologicznych, 
7 dzieci umieszczono w rodzinach adopcyjnych, 
2 dzieci umieszczono w innych rodzinach zastępczych. 
 
Z powodu występowania w rodzinach zastępczych problemów opiekuńczo-wychowawczych, na 
wniosek Dyrektora PCPR sąd ustalił w 4 rodzinach nadzór kuratorski. 
Z uwagi na konieczność zapewnienia opieki coraz większej liczbie małych dzieci zawiązano 
niespokrewnioną wielodzietną zawodową rodzinę zastępczą, w której na dzień 1 marca br. 
przebywa 6 dzieci. 
Zgodnie z zapisem art. 75 ustawy o pomocy społecznej z rodziną, która będzie pełniła funkcję 
zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, starosta zawiera umowę, do której 
mają zastosowanie odpowiednio przepisy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz. U. 
Nr 16. poz. 93 z późn. zm.) dotyczące umowy zlecenia. 
Zawodowa niespokrewnioną z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego 
otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka  lub z tytułu 
świadczonej opieki i wychowania. W roku sprawozdawczym przeszkolono 10 nowych rodzin- 
kandydatów na rodziny zastępcze. 



 
 

 
 
 
 

Na podstawie wywiadu rodzinnego przeprowadzanego corocznie w rodzinach zastępczych 
dokonano oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka w rodzinie.  
W 2004r. sprawdzono sytuację materialną u 364 rodziców biologicznych, stwierdzono: 
- 73 rodziców biologicznych dziecka nie żyje, 
- w 24 przypadkach nie ustalono ojcostwa, 
- 50 rodziców płaci na dzieci świadczenia alimentacyjne, 
- w 30 przypadkach z powodu długotrwałego braku miejsca zameldowania zawieszono 
postępowanie administracyjne, 
- w 49 przypadkach niemożliwym było ustalenie miejsca pobytu rodziców biologicznych, 
- w 120 przypadkach, z powodu trudnej sytuacji materialnej wydano decyzje odstępujące od 
ustalania odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 
     W związku z nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wydano z upoważnienia Starosty 
Gryfińskiego   462 decyzje zmieniające o przyznaniu pomocy pieniężnej. 
 W 2004r. na terenie powiatu funkcjonowało 68 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 
otrzymujących pomoc pieniężną na kontynuację nauki, pomoc pieniężna na usamodzielnienie w 
formie pieniężnej oraz formie rzeczowej. 
 
 
Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1.662.364,77 zł w tym: 
 
Lp. Nazwa zadania  Liczba rodzin lub 

wychowanków 
Przyznane środki 
finansowe 

    1. Comiesięczna pomoc pieniężna dla 
rodzin 

             128         1.172.638,31 

    2. Jednorazowa pomoc dla nowych 
rodzin 

               27              16.210,00  

    3. Pomoc pieniężna dla pełnoletnich 
wychowanków kontynuujących 
naukę 

               71             314.921,03 

    4.  Pomoc pieniężna na usamodzielnienie                  3              10.652,03 
    5.  Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

w formie rzeczowej 
               33              92.176,84 

    6. Wynagrodzenie dla osób pełniących 
funkcję pogotowia rodzinnego 

                 2               32.568,14 

    7. Szkolenie rodzin                 10                  2.800,00 
    8.   

Zobowiązania wynikające z 
zawartych porozumień ( dzieci na 
terenie innego powiatu) 

                20.398,42 

    9. Ogółem:            1.662.364,77 
 
Na mocy ustawy o dochodach samorządu terytorialnego zostały zawarte porozumienia  
z powiatami, w których  na podstawie postanowienia sądu przebywają dzieci z naszego powiatu. 
 
Wykaz zawartych porozumień z powiatami, w których przebywają dzieci z naszego powiatu  



 
 

 
 
 
 

i powiat ponosi koszty ich utrzymania. 
 
 
Lp. Nazwa Powiatu Kwota pomocy pieniężnej w zł Data zawarcia 

porozumienia 
1. Miasto Szczecin                         648,40           5.03.04 
2. Miasto Szczecin                       1.134,70           1.06.04 
3. Police                          648,40          18.11.04 
4. Stargard                         716,74            1.12.04 
5. Człuchów                         648,40 1.02.2005 
6.  Miasto Szczecin                         972,60           14.07.04 
 
Wykaz porozumień zawartych  z powiatami, z których dzieci przebywają na terenie naszego 
powiatu, i dany powiat ponosi koszty utrzymania dzieci  
 
 
Lp. Nazwa powiatu Kwota pomocy pieniężnej w zł  Data zawarcia 

porozumienia 
1. Rybnik                        648,40            3.02.04 
2. Miasto Szczecin                     1.134,70          28.01.04 
3. Kamień Pomorski                     1.134,70          22.04.04 
4. Miasto Szczecin                     1.296,80          18.08.04 
5. Stargard                        810,50          04.11.04 
 
 
 
3. Placówki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe 
 
     Głównym zadaniem placówek wsparcia dziennego jest wspieranie rodziny w wykonywaniu 
jej podstawowych obowiązków,  a tym samym zapobieganie umieszczania dzieci w placówkach 
opieki całodobowej. 
Na terenie powiatu funkcjonuje 8 placówek wsparcia dziennego - środowiskowych ognisk 
wychowawczych prowadzonych w 2004r.  na podstawie umowy zlecenia przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci oddział w Szczecinie.  
    Placówki zapewniają 240 miejsc pobytu dziennego i zorganizowane są w miejscowościach: 
Drzenin, Sobiemyśl, Radziszewo, Krzywin Gryfiński, Gardno, 2 placówki  w Gryfinie. 
Na dofinansowanie  prowadzenia placówek wsparcia dziennego Rada Powiatu przeznaczyła 
dotacje celową z budżetu powiatu w wysokości 96.839,00 zł.  
We wszystkich ogniskach odbywały się spotkania z pielęgniarką i przeprowadzono pogadanki o 
tematyce: 
- udzielanie pierwszej pomocy 
- przestrzeganie higieny osobistej 
- szkodliwość palenia tytoniu 
- zdrowe odżywianie 
- aktywność fizyczna i znaczenie sportu 



 
 

 
 
 
 

 
Dbając o bezpieczeństwo dzieci zorganizowano spotkania z policjantem i przeprowadzono 
szkolenia: 
- bezpieczeństwo na drodze, nad woda i w lesie 
- szkodliwość palenia tytoniu i brania narkotyków 
- zasady zachowania i prawa obowiązujące w społeczeństwie 
W ogniskach w Krzywinie i w Gardnie zrealizowano program terapeutyczny ,,Pokochaj mnie”. 
W Krzywinie realizowany jest program autorski ,, Emocje”. 
Dzieci i młodzież uczestniczyli w życiu kulturalnym środowiska biorąc udział w konkursach, 
przeglądach i kołach zainteresowań. Przy udziale pedagoga zrealizowano program  
,, Przeciwdziałania marginalizacji społecznej”. Dzieci uczestniczyły również w programie 
humanitarnym ,,Pajacyk”. 
W okresie ferii zimowych i letnich prowadzona była rozszerzona działalność placówek w celu 
zapewnienia opieki, wyżywienia i wypoczynku  dzieciom w okresie wolnym od zajęć. 
W Krzywinie, Drzeninie, Gardnie Gryfinie i Chwastnicy zorganizowano półkolonie.  
Wspólnie z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym zorganizowano obóz żeglarski, część dzieci 
uczestniczyła w kolonii zorganizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino. 
 
 
4. Placówka rodzinna  
,,AGATOS” Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka A. i T. Drabików w Gardnie  
 
Placówka rodzinna tworzy jedną wielodzietną rodzinę dla dzieci, dla których nie znaleziono 
rodziny zastępczej lub przyspasabiajacej. Wydatki na funkcjonowanie placówki rodzinnej określa 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004r. ( Dz. U. Nr 245, 
poz. 2461) w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na 
bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej. 
Koszty utrzymania placówki zostały określone następująco; 

1. zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka, 
2. stawka na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej: 
3. a) miesięczna: na utrzymanie lokalu mieszkalnego albo domku jednorodzinnego, usługi 

telekomunikacyjne, 
b) roczna:  
- na bieżące naprawy i remonty oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt,  
- na świadczenia zdrowotne nieobjęte ubezpieczeniem NFZ, 
- na wyrównanie opóźnień w nauce. 
Zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka wynosi miesięcznie 34% podstawy 

(1620,00zł), 
Stawkę na utrzymanie domu jednorodzinnego ustala się w wysokości kwoty odpowiadającej 
wydatkom ponoszonym na opłaty za energię cieplną i elektryczna, wodę gaz, odbiór nieczystości 
stałych i płynnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podzielonej przez liczbę osób 
zamieszkujących w domu jednorodzinnym i pomnożonej przez liczbę dzieci umieszczonych w 
placówce rodzinnej oraz prowadzącego placówkę. 
 
,, Agatos” Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka A. i T. Drabików w Gardnie- placówka 
rodzinna zapewniająca opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego dla 



 
 

 
 
 
 

10 dzieci. Placówkę utworzono 2 styczna 2002r. Placówka realizuje zadania na podstawie 
umowy zlecenia. Umowę  zawarto na podstawie art.12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o 
pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 424) oraz art. 118 ustawy o finansach publicznych. 
Przepisy przejściowe zawarte w art. 146  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  
( Dz.U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr 99, poz. 1001) określają, ze umowy w sprawie zlecania realizacji 
zadań z zakresu pomocy społecznej zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc 
do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008r.   
wysokość dotacji przekazywana podmiotowi na podstawie zawartej umowy stanowi kwota 
154.280,00 zł rocznie – 12.440,00 zł miesięcznie. 
 
 
 
 
W związku z obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce na podstawie 
wywiadów środowiskowych ustalono odpłatność dla 1 opiekuna prawnego i  dla 1 pełnoletniego 
wychowanka. Z uwagi na trudną sytuacje materialną  z odpłatności  zwolniono 2 rodziców. 
 
Na dzień 31 grudnia 2004r. zawarto porozumienia  z powiatami, z których dzieci umieszczone są 
na podstawie postanowienia sądu w ,,Agatosie’  Niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka w 
Gardnie: 
 
Lp. Nazwa powiatu Kwota dotacji Data zawarcia 

porozumienia  
1.  Stargard                  1.316,84 14.12.04 
2. Stargard                  1.316,84 14.12.04 
3. Stargard                  1.316,84 14.12.04 
4. Stargard                  1.316,84 14.12.04 
5. Miasto Szczecin                  1.316,84 17.12.l04 
6. Miasto Szczecin             3x 1.316,84 17.12.04 
7. Goleniów                  1.316,84 20.12.04 
 
 
 
5. Placówki socjalizacyjne - domy dziecka 
 
 

1) Placówka socjalizacyjna z 3 miejscami interwencyjnymi - Dom Dziecka w Binowie 
  
Dom dziecka może zapewnić opiekę 43 wychowankom ( 40 + 3 miejsca interwencyjne). 
Opiekę nad wychowankami sprawuje 10 wychowawców oraz 9 pracowników obsługi i 
administracji. 
W roku 2004 na podstawie postanowienia sądu do placówki skierowano 10 dzieci. 
Placówkę opuściło 13 dzieci w tym: 
- do domu rodzinnego powróciło – 2 
- umieszczono w rodzinie adopcyjnej – 2 



 
 

 
 
 
 

- umieszczono w rodzinie zastępczej – 4 
- umieszczono w innej placówce – 1 
- usamodzielniono  - 4 wychowanków. 
 
W związku z obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce ustalono 
odpłatność dla 2 rodziców i 2 opiekunów prawnych. Z uwagi na trudna sytuacje materialną 
 z odpłatności zwolniono 33 rodziców. 
 
Plan finansowy na działalność placówki w 2004r. stanowi kwota  - 805.937,00 zł + 16. 466,00 zł 
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
 
 
Interwencja 
W sytuacjach kryzysowych, wymagających zapewnienia dziecku natychmiastowej opieki, 
istnieje możliwość umieszczenia dziecka w  placówce w Binowie, do czasu wyjaśnienia jego 
sytuacji rodzinnej. Placówka zapewnia wówczas dziecku całodobowa opiekę doraźną.  
W 2004r. interwencyjnie oraz w trybie nagłym umieszczono 15 dzieci. 
 
 
 
2) Placówka socjalizacyjna – Dom Dziecka  w Trzcińsku Zdroju. 
 
Dom dziecka może zapewnić opiekę i wychowanie 43 wychowankom. 
Opiekę nad wychowankami sprawuje 11 wychowawców i 11 pracowników obsługi i 
administracji. 
W 2004r. do placówki  na podstawie postanowienia sądu skierowano 17 dzieci. 
Placówkę opuściło 15 dzieci, w tym: 
- do domu rodzinnego powróciło – 5  
- umieszczono w rodzinie zastępczej – 1  
- umieszczono w innych placówkach – 2 
- usamodzielniono – 7 wychowanków. 
 
W związku z obowiązkiem ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce ustalono 
odpłatność dla 4 rodziców i 3 opiekunów. Z uwagi na trudną sytuację materialną z odpłatności 
zwolniono 2 rodziców. 
 
Plan finansowy w 2004r. na działalność placówki stanowi kwota – 811.992,00 zł = + 17.124,00 
zł składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
 
 Pomoc finansowa dla usamodzielnionych wychowanków z domów dziecka  
 
Lp. Rodzaj pomocy  Liczba dzieci Kwota w zł 



 
 

 
 
 
 

1. Pieniężna                        5          21.883,50 
2.  Na kontynuowanie nauki                     21          92.883,30 
3. Zagospodarowanie/rzeczowa                       7          34.001,54 
4. Ogółem:                     33        148.768,34 
 
 
 
W roku 2004  na podstawie art. 90 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
zawarto( Dz.U. Nr 203, poz. 1966) zawarto  umowy z powiatami, na terenie których w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych  przebywają nasze  dzieci, skierowane  na podstawie 
postanowienia sądu. 
 
 
 
 
 
Wykaz powiatów z którymi zawarto umowy i od dnia 1stycznia 2005r. i Powiat Gryfiński  
ponosi koszty utrzymania dzieci w tych placówkach.   
 
 
 
Lp. Nazwa powiatu Liczba dzieci Środki 

finansowe/miesięcznie 
1. Stargard                       2 2 x 2.048,36 
2. Myślibórz                        4 4 x 1.618,00 
3.  Goleniów                       3 3 x 1.560,83 
4.  Ogółem:                       9 15.251,21/miesięcznie 
  
 
 
 
Wykaz  powiatów z którymi zawarto umowy, i powiaty te  ponoszą  koszty utrzymania dzieci w 
naszych placówkach. 
 
 

 
 

Lp. Nazwa powiatu Liczba dzieci Środki 
finansowe/miesięcznie 

1. Stargard                    15 11  x   1.623,00 
 4   x   1.316,84 

2. Miasto Szczecin                     5  5   x   1.316,84 
3. Goleniów                      1  1   x   1.316,84 
4. Ogółem:                   21     34.437,20/     

miesięcznie  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Zadania realizowane  na rzecz osób niepełnosprawnych 

 
 

1) Rehabilitacja  zawodowa i społeczna 
 
Na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej PFRON przekazuje środki 
finansowe zgodnie z algorytmem.  Kwota środków finansowy z PFRON przeznaczonych na 
realizację zadań wyniosła 1.049.202,00 zł. 
 
 Na podstawie uchwały Nr XIV/2004 Rady Powiatu  z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie 
określenia zadań realizowanych ze środków PFRON   wykonano następujące zadania: 

 
Lp. Nazwa zadania Liczba 

korzystających osób 
Kwota środków w zł 

1. Szkolenia organizowane przez 
pracodawcę 

              18          26.000,00 

2. Pożyczki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

                1          60.000,00 

3. Dofinansowanie kosztów tworzenia i 
działania WTZ 

1- WTZ  
20  uczestników 

        163.681,00 

4. Dofinansowanie kosztów działania 
WTZ 

1- WTZ   
23 uczestników 

        308.522,00 

5. Dofinansowanie uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych 

330 w tym 103 
opiekunów 

        142.360,00 

6. Dofinansowanie likwidacji barier                   23         153.157,00 
7.  Dofinansowanie zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny i środki 
pomocnicze 

              599         141.857,00 

8. Dofinansowanie sportu, kultury 
rekreacji 

                  3             6.385,00 



 
 

 
 
 
 

9. Zobowiązania dotyczące zwrotu 
kosztów wynagrodzeń i składek na 
ubezpieczenia  społeczne art.26 

10 -umów           47.240,00 

10. Ogółem:              1001        1.049.202,00 
 
W roku 2004 na terenie powiatu powstał II Warsztat Terapii Zajęciowej utworzony w Goszkowie 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Promyk” w Mieszkowicach. 
Środki finansowe przekazane przez Powiat na utworzenie WTZ stanowią kwotę 163.681,00 zł. 
WTZ przeznaczony jest dla 20 niepełnosprawnych osób. Obsadę WTZ stanowią: kierownik, 
rehabilitant, instruktor terapii zajęciowej, psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarka, księgowa, 
kierowca, sprzątaczka. Tworząc WTZ utworzono 9 nowych miejsc pracy, których wynagrodzenie    
finansowane jest w całości ze środków PFRON. 
 
 
 
W marcu 2004r. Powiat Gryfiński przystąpił do programu ,,Wyrównania różnic między 
regionami”, w ramach którego uzyskał dofinansowanie z PFRON w kwocie 525.000,00 zł do 
zakupu 7 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki własne 
Powiatu stanowią kwotę 175.000,00 zł. Samochody zakupiono dla 4 domów pomocy społecznej, 
2 domów dziecka i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. 
 
Powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla gminy Gryfino. Złożony wniosek uzyskał dofinansowanie z PERON w 
kwocie 92.000,00 zł. 
 
 
W ramach tego programu zostały utworzone 3 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych:  
- 2 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie ( ogrodnik, sekretarka), 
 - 1 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ( pracownik kancelarii). 
 Środki finansowe uzyskane na wyposażenie 3 nowych stanowisk to   kwota 65.587,21zł. 
 
 

2) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
 
Przy Centrum działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt wypożyczany jest na 

podstawie orzeczenia o niesprawności lub zaświadczenia lekarskiego. Wypożyczalnia czynna jest 
od poniedziałku do piątku. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie. 
 W 2004  roku wypożyczono : 

 
• 11 łóżek 
• 15 chodzików 
• 30 kul łokciowych 
• 1 wózek inwalidzki benzynowy 
• 2 krzesła sedesowe 
• 1 laska 



 
 

 
 
 
 

• Z wypożyczalni korzysta rocznie 75 osób 
 Sprzęt wypożyczany jest osobom potrzebującym na podstawie orzeczenia lekarskiego lub 
orzeczenia o niepełnosprawności. Sprzęt wypożyczany jest w formie umowy na okres do 1 roku, 
w uzasadnionych przypadkach można ten okres wydłużyć.  
 
3) Problemy występujące  w realizacji zadania 
Brak środków finansowych na zakup brakującego sprzętu i na odnowienie pomieszczeń w 
których sprzęt się znajduje. 
Brakujący sprzęt: 

 
• wózki inwalidzkie  10 sztuk, 
• materace przeciwodleżynowe 10 sztuk, 
• kule 20 par, 
• łóżka sterowane pilotem 5 sztuk. 

 
 
 

 
4. Działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

 
Zarządzeniem Starosty Gryfińskiego Nr 48 z dnia 28 listopada 2001r. powołany został przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności w Gryfinie. Siedzibą wyjazdową Zespołu jest miasto Chojna.  
Przewodniczący Zespołu powołany przez Starostę Gryfińskiego pełni  funkcję nieodpłatnie. 
 
W skład Zespołu wchodzą  specjaliści: 

 
• lekarz medycyny pracy          1 osoba 
• lekarz specjalista psychiatra   2 osoby 
• lekarz specjalista pediatra      1 osoba 
• lekarz specjalista neurolog     1 osoba 
• psycholog             2 osoby  
• pedagog                                  2 osoby 
• pracownik socjalny  5  osób 
• doradca zawodowy  2 osoby 
 

 
         Za wydanie orzeczenia członkowie Zespołu otrzymują wynagrodzenie na podstawie 
umowy o dzieło, gdzie dziełem jest orzeczenie. Starosta  na wniosek  przewodniczącego Zespołu 
ustala stawki wynagrodzenia dla członków Zespołu. Za wydanie orzeczenia ustalono stawkę; 
-za wydanie orzeczenia z udziałem osoby niepełnosprawnej: 
- lekarz przewodniczący składu -14 zł brutto, 
- inny specjalista -10 zł brutto. 
Za wydanie orzeczenia bez udziału osoby niepełnosprawnej: 
- lekarz przewodniczący składu – 12 zł brutto, 



 
 

 
 
 
 

- inny specjalista – 8 zł brutto. 
Środki finansowe ( dotacja) przeznaczone na działalność Zespołu stanowiły kwotę 75.000,00 zł 
Koszt wydania 1 orzeczenia – 70,42 zł. 
W roku 2004 przystosowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych.  
 
Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń i legitymacji w 2004r. 
 

Liczba złożonych wniosków                     1.249 
Liczba wydanych orzeczeń ogółem                     1.065  
Liczba wydanych orzeczeń dla osób od 16 roku życia                        751 
Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia                        314 
Liczba wydanych legitymacji                        564 
Liczba posiedzeń składów orzekających                         94 
 
 

 Do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie złożono                                       
23 odwołania. Z liczby tej nie uchylono żadnego orzeczenia. 
 
                                                                                                                                                                                     
V. Działania pomocowe 

 
 

1. Zakres działania Punktu Interwencji kryzysowej 

W Punkcie Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy PCPR,  świadczone są usługi 
specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej jak 
również prowadzona jest terapia dla  osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdującymi 
się w innej sytuacji kryzysowej. 
Problemy najczęściej występujące w naszym powiecie;  

 
• Kryzysy w życiu rodziny                           udzielono 30 porady 
• Kryzysy małżeńskie we wczesnej lub późnej fazie związku  udzielono 33 porady 
• Przemoc w rodzinie /psychiczna i fizyczna/     udzielono 40 porad 
 

 
Kryzysy psychiatryczne: 
 

• Próby samobójcze        udzielono 9 porad 
• Problemy osobowościowe       udzielono 10 porad 
• Kryzysy wynikające z zaburzeń psychicznych    udzielono 11 porad 
• Alkoholizm i inne uzależnienia      udzielono 48 porad 

 
Kryzysy sytuacyjne: 
 

• Utrata bliskich, sytuacja żałoby      udzielono 5 porad 



 
 

 
 
 
 

• Bulimia                                                                                              udzielono 4 porady 
• Anoreksja                                                                                          udzielono 3 porady 
• Zanik mięsni                                                                                      udzielono 4 porady 
• Maksaktomia                                                                                     udzielono 5 porad 
• Ogółem udzielono 202 porady 

 
W roku 2004 z porad skorzystało 240 osób, w tym 38 wobec których stosowano   przemoc 

psychiczną i fizyczną. 
Udzielane są również porady telefoniczne z których skorzystało 85 osób. 
W wyniku zaistnienia przemocy umieszczono: 
- matkę z dzieckiem w Ośrodku dla samotnej matki w Poczernienie 
- matkę z dzieckiem w Policach. 
Zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy społecznej od września 2004r.  prowadzimy poradnictwo 
specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne. Jest ono świadczone 
osobom i rodzinom, które maja trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 
swoich problemów życiowych. 
Prawnik, psycholog, pedagog i socjolog pełnili dyżury w godzinach popołudniowych udzielając 
porad. Zgodnie z rejestrem osób korzystających z porad  zatrudnieni specjaliści udzielili porad 
205 osobom, w tym porad dotyczących : 
- problemów finansowych- 48 
- zadłużeń – 15 
- poszukiwania pracy – 8 
- problemów alkoholowych – 51 
- współózależnienia – 34 
- narkotyków – 5 
- przyznania lokalu socjalnego – 14 
- eksmisji – 6 
- alimentów 6 
- bezdomności – 5  
- porady prawnicze – 41 
- porady psychologiczne – 18 
 
 W celu skutecznego działania współpracujemy z kuratorami sądowymi, policjantami, 
pracownikami socjalnymi z OPS, psychologami i  pedagogami szkolnymi. 
W roku sprawozdawczym organizowano spotkania z pełnomocnikiem Wojewody ds. narkomanii, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu, organizacji 
pozarządowych oraz członkowie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. 

 
2. Zakres działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 
2.1.Informacje ogólne 
 
Zespół świadczy pomoc rodzinie w sytuacji wystąpienia gwałtownych niewydolności w 

zakresie jej wywiązywania się z podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych a w 



 
 

 
 
 
 

szczególnych przypadkach wystąpieniu braku opieki nad dzieckiem. Zespół świadczy pomoc w 
postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. 

W sytuacji ostrego kryzysu udziela schronienia osobom i rodzinom narażonym na przemoc 
w rodzinie. Poszukuje rodzin opiekuńczych, dąży do szybkiej normalizacji ich sytuacji prawnej i 
dopełnienia procedur związanych z adopcją. 
Skład zespołu: 

• pedagodzy, 
• socjolodzy, 
• psycholodzy,  
• kuratorzy zawodowi, 
• pracownicy socjalni, 
• policjanci, 
• członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
• oraz przedstawiciele wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej   z Powiatu. 

Członkowie zespołu pracują społecznie. 
 
 
 
VI. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

 
1. Informacje ogólne 

 
           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką pomocy społecznej.  
Wykonuje zadania wynikające z następujących ustaw; 
-o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U.Nr.64, poz. 593 z późn. zmianami). 
-o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 
sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr.123,poz.776 z późn. zmianami). 
-o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego z dnia 24 stycznia 199r. (Dz.U.Nr.142, poz.950 z późn zmianami). 
-o repatriacji z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U.Nr.106, poz,1118 z późn. zmianami). 
 
2.Zadania szczegółowe PCPR 
 
       Celem PCPR jest wykonywanie zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej. 
  
       W minionym okresie zrealizowano następujące zadania; 
- zawarto porozumienia i umowy z powiatami,  w których przebywają dzieci z naszego powiatu, 
lub z którego powiatu dzieci przebywają w naszych placówkach lub rodzinach zastępczych, 
- przygotowano dokumentację do zlecenia w drodze otwartego konkursu ofert zadań z zakresu 
pomocy społecznej: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Moryniu 
oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 
-organizowano usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej i kierowano osoby do dps, 
-udzielano informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się o pomoc, 
-zapewniono opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
-prowadzono punkt interwencji kryzysowej, 



 
 

 
 
 
 

-wspomagano osoby opuszczające zakłady karne i inne rodzaje placówek opiekuńczo-
wychowawczych i zakłady dla nieletnich, 
-przyznawano pomoc pieniężną na usamodzielnienia oraz pokrywano wydatki związane z 
kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-
wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i rodziny zastępcze. 
-przeszkolono rodziny zastępcze, 
-wyszkolono  rodziny pełniące rolę pogotowia rodzinnego, 
-organizowano opiekę w rodzinach zastępczych, 
-udzielano pomocy pieniężnej  na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci, 
-kierowano dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
-udzielano pomocy pieniężnej repatriantom, 
-udzielono pomocy pieniężnej kombatantom, 
-współpracowano z organizacjami pozarządowymi, 
-finansowano i nadzorowano  2 warsztaty terapii zajęciowej 
-orzekano o niepełnosprawności, wydawano orzeczenia, legitymacje i opinie dla osób 
niepełnosprawnych, 
 
 
 
 
-dofinansowano osobom niepełnosprawnym zakup sprzętu ortopedycznego i środków 
pomocniczych, 
-przeprowadzono wywiady środowiskowe, 
-udzielano porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych a także prowadzono terapię dla 
osób z problemem alkoholowym. 
 
 
 
3.Informacja o przebiegu wykonania budżetu PCPR  
 
 
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 
1. 851 85156 Skład. na ubez. zdr. Agatos            4.139,00 
2. 852 85201 Usamodzielnienia placówki        148.768,34 
3. 852 85204 Rodziny zastępcze     1.662.365,00 
4. 852 85218 PCPR        366.549,00 
5. 852 85220 Zespół Interwencji Kryzysowej            5.000,00 
6. 853 85321 Zespół ds. Orzekania o Niepełnos.          75.000,00 
 
 
 

4. Realizacja programów  
1) Europejski Fundusz Społeczny- Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
– lipiec 2004 - uzyskano dofinansowanie na  utworzenie 3 stanowisk pracy( Starostwo 
Powiatowe – 1 stanowisko, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie 2 stanowiska), zakup 



 
 

 
 
 
 

7 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, 
 
2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – programy: Student, 

Pitagoras, Komputer dla Homera, 2003, Pegaz moduł I i II, 
 
3) Realizacja Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w tym: 
a) program informacyjny- artykuły w prasie i w BIP 
b) zapewnienie warunków do udziału osób niepełnosprawnych w organizowanych 

imprezach, 
c) działania zmierzające do pełnego zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w środki 

pomocnicze, sprzęt ortopedyczny i artykuły pomocnicze, 
d) likwidacja barier w budynkach użyteczności publicznej ( PCPR), 
e) udostępnienie komunikacji dla osób niepełnosprawnych- zakup pojazdów, 
f) systematyczne dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
g) poradnictwo społeczne w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych, 
h) wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców poprzez poradnictwo 

psychologiczno-pedagogiczne, 
i) zwiększenie liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej- 20 miejsc w Goszkowie  

            gm. Mieszkowice, 
j) promowanie sportu, rekreacji i turystyki wśród osób niepełnosprawnych, 
k) konsultacja społeczna poprzez opiniowanie przez Powiatowa Społeczna Radę ds. osób 

niepełnosprawnych wszystkich aktów dotyczących spraw osób niepełnosprawnych, 
 
l) wspieranie działań integrujących środowisko osób niepełnosprawnych- użyczenie przy 

PCPR pomieszczeń do spotkań działaczy Polskiego Związku Diabetyków i Polskiego 
Związku Niewidomych, tworzenie w jednostkach organizacyjnych powiatu stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych, 

m) bieżące informowanie osób niepełnosprawnych o działaniach i szkoleniach do nich 
skierowanych, 

n) zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. 
 
Na podstawie art. 112 ust. 12 i 13 ustawy o pomocy społecznej  dyrektor PCPR przedstawia 
wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb 
opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej. 
 

5. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 
1) Relokacja Domu Dziecka z Binowa do Chojny 
2) Realizacja programów naprawczych domów dziecka 
3) Realizacja programów naprawczych domów pomocy społecznej 
4) Relokacja siedziby PCPR  
5) Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
6) Utworzenie mieszkań chronionych dla wychowanków opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze,  rodziny zastępcze i domy pomocy społecznej 
7) Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
8) Zwiększenie liczby profesjonalnych rodzin zastępczych 
9) Doposażenie  wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 


