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Gryfino, marzec 2007 r. 
POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE GRYFIŃSKIM w 2006r.  

 
I. Informacje wprowadzające 

 
Na terenie Powiatu Gryfińskiego w systemie pomocy społecznej działają: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Punkt PCPR w Chojnie, Punkt Interwencji 
Kryzysowej, 4 miejsca hostelowe dla ofiar przemocy w rodzinie,  4 domy pomocy 
społecznej, w tym 1 prowadzony przez organizację pozarządową, 2 placówki socjalizacyjne- 
opiekuńczo-wychowawcze, w tym 3 miejsca interwencyjne,  1 Niepubliczny Rodzinny Dom 
Dziecka, 127 rodzin zastępczych, w tym:  2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny 
zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 2 wielodzietne - zawodowe rodziny 
zastępcze, 8 placówek wsparcia dziennego, 2 warsztaty terapii zajęciowej, Ośrodek 
Informacji ds. Osób Niepełnosprawnych, 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 2004 r.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, 
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• 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  

 
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 - realizacja zadań Powiatowy Urząd Pracy 

 
• 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 408 
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 osób niepełnosprawnych intelektualnie: 
� Dom Pomocy Społecznej w Moryniu- dla dorosłych  
� Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
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. 

 
Od 12 marca 2004r. obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej (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 
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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 
dwóch źródeł: z dotacji oraz dochodów własnych powiatu.  
Koszt utrzymania mieszkańców umieszczonych w DPS po 01.01.2004r. pokrywa gmina. 
 
1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU 

 
 
2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU 

 
 
3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE 
 
Liczba miejsc                                134 
Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) 

                                   0 

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

                                   3 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                            81,25  
 Dotacja (od Wojewody)  2.262.196,00 zł 

Liczba miejsc                   82 
Liczba umieszczonych osób - z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) 

                    1 

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

                  14 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty               63.6 
Dotacja (od Wojewody)   1.171683,00 zł 
Środki własne powiatu (odpłatność mieszkańców)      497178,00 zł 
Środki gminy      238215,00 zł 
Środki finansowe ogółem   1.907.076,00 zł 

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

                                  4 

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

                                  3 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                            82,96
Dotacja (od Wojewody)  1.717.543,00 zł 
Środki własne powiatu (odpłatność mieszkańców)      531.746,00 zł 
Środki gminy        76.732,00 zł 
Środki finansowe ogółem  2.326.021,00 zł 
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Środki własne powiatu (odpłatność mieszkańców)     521.573,97 zł 
Środki gminy     149.495,00 zł 
Środki finansowe ogółem  2.933.264,97 zł 

 
 
4. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBCACH 

 
 
5. ZESTAWIENIE LICZBOWE OSÓB PRZYJĘTYCH DO DPS W 2005 ROKU: 

 
Liczba decyzji o umieszczeniu w DPS wydanych na nowych zasadach      32 
Liczba osób umieszczonych w DPS  - decyzje kierujące  wydane przed 01.01.2004r. 
(na starych zasadach)  

      7 

Łącznie liczba osób umieszczonych w DPS. w 2005r.      39 
 
 
6. REALIZACJA PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH 

 
    

DPS – TRZCIŃSKO ZDRÓJ  
Ocena stopnia realizacji programu naprawczego - stan na dzień 31.12.2006 r. 
 
Lp. Nazwa i 

adres 
jednostki 

Nazwa zadania 
planowanego do 
realizacji w 2006 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data 
wykonania 
zadania 

Koszt 
realizacji 
zadania w 
zł 

W przypadku 
niewykonania 
zadania 
przewidywany 
termin 
wykonania 

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

Zmniejszenie liczby 
miejsc o 10 

Do 31.12.06 
 

01.11.06 
 
 
 

 
Zmniejszeni
e dochodów 
i dotacji o 
kwotę 
34.000,00  
 

------------------ 
 
 
 

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

                                 1 

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

                                 12 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                             47,25
Dotacja (od Wojewody)   873.200,00 zł 
Środki własne powiatu (odpłatność mieszkańców)   429.314,00 zł 
Środki gminy   267.471,00, zł 
Środki finansowe ogółem 1.569.985,00 zł 
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2.  Adaptacja pomieszczeń 
gospodarczych na 
mieszkalne. 
Wykonanie 11 łazienek.  
Zadanie zrealizowano na 
przełomie 2005/2006 r. 

31.12.06 31.05.06 123.849,00  ------------------- 

3.  Zwiększenie zatrudnienia 
do wskaźnika 0,6 

 31.12.06 04.12.06 8.760,00  ------------------- 

  
4.  Szkolenie pracowników 

działu opiekuńczo-
terapeutycznego 

31.12.06 24.11.06 W ramach 
środków 
własnych 

------------------- 

 
 
 
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU ZDROJU 
 
1. Informacje dotyczące planowanych i zrealizowanych działań naprawczych w roku 2006 

w rozbiciu na poszczególnych zadania, oraz uzyskane efekty, ze wskazaniem 
poniesionych kosztów realizacji oraz źródeł ich sfinansowania: 
• Zmniejszenie liczby miejsc o 10 – na podstawie uchwały Nr 865/2006 Zarządu Powiatu w 

Gryfinie z dnia 25.X.2006r., oraz Zarządzenia Nr 26/2006 Dyrektora DPS w Trzcińsku 
Zdroju dnia 27.X.2006r., z dniem 1 listopada 2006r. zmniejszono DPS liczbę miejsc o 10.    

• Zakończono inwestycję – adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pokoje mieszkalne. 
Wykonano dodatkowo 11 łazienek- w wyniku tej inwestycji pozyskano 6 dodatkowych 
pokoi mieszkalnych.  

Koszt inwestycji 123.894,00 zł w tym:  
-dofinansowanie ze środków pozabudżetowych uzyskanych w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego – 90.096,00 zł, 
- środki własne powiatu – 33.753,00 zł. 
 
* Szkolenie pracowników – przeprowadzono w dniu 24.11.06r. Tematy szkoleń:  
,,Instrukcja postępowania z depozytami wartościowymi”, 
,, Prowadzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca” 
W szkoleniach, które prowadziła Pani Wiesława Płotkowska kierownik zespołu,  
uczestniczyło 34 pracowników.  
  
• Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 

nie mniej niż 0,6 – zrealizowano poprzez zatrudnienie dodatkowo w 2006r.  
5 pracowników, w tym: 

 - od dnia 22.05.06 – 1 pracownik, 
 - od dnia 22.11.06 – 2 pracowników, 
-  od dnia 04.12.06 – 2 pracowników. 
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2. Informacja dotycząca planowanych i niewykonanych w 2006r. zadań, w rozbiciu na 
poszczególne zadania, z podaniem przyczyny ich niezrealizowania oraz wysokości 
nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji: 

 
* Zaplanowane w programie naprawczym wszystkie zadania  zostały wykonane. 
* Do osiągnięcia standardu przez DPS pozostały do wykonania zadania niezaplanowane w 
harmonogramie programu naprawczego, są to miedzy innymi zadania które wynikają z 
okresowych przeglądów oraz kontroli, w tym:  
- zalecenia i nakazy PIP: wykonanie remontu rynien i rur spustowych, wykonanie ekspertyzy 
komina c.o.,  
– zalecenia i nakazy PSP: wykonanie dodatkowo dwóch wejść ewakuacyjnych, wymiana 
szafek hydrantowych, 
- zalecenia z przeglądu instalacji elektrycznej: wymiana przyłącza i remont rozdzielni 
elektrycznej.  
Ponadto koniecznym jest wykonanie następujących prac: 
- malowanie pomieszczeń mieszkalnych na I piętrze, 
- wymiana wykładzin podłogowych na I piętrze, 
- wymiana dachówki nad holem, 
- zakup i wymiana wyposażenia pokoi mieszkalnych, w tym: łóżka, szafki, stoliki, stoły, 
krzesła, 
-  zakup i montaż dodatkowych przycisków instalacji przyzywowo-alarmowej. 
Całkowity koszt realizacji powyższych zadań – kwota około 180.000,00 zł, z tego 
zaplanowano 90.000,00 zł pozyskać ze środków Wojewody na realizację zadań 
podnoszących standard domów pomocy, pozostałe środki finansowe – 90.000,00 zł,  należy 
zabezpieczyć w budżecie powiatu. 

 
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM CZARNOWIE 
 
 
Ocena stopnia realizacji programu naprawczego - stan na dzień 31.12.2006 r.  
 

Lp.  Nazwa 
placów
ki 

Nazwa zadania planowanego 
do realizacji w 2006 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data 
wykonania 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania w zł 

W przypadku 
niewykonania 
zadania 
przewidywany 
termin 
wykonania 

1  DPS 
Nowe 
Czarno
wo  
74-105 

Budynek powinien być  
wyposażony w system 
przyzywowo-alarmowy, 
przeciwpożarowy 

31.12.06 XI. 2006 3.008,84 --------------------- 

  Zakres obejmujący 
modernizację pokoi dziennego 
pobytu, jadalnię, 
pomieszczenia do terapii i 
rehabilitacji , łazienki, toalety. 

31.12.06 Do dnia 
31.12.06 - Nie 
zrealizowano 
w całości 
Termin 
realizacji VI 
2007 

360.000,00 176.000,00 dotacja 
Zachodniopomors
kiego Samorządu 
wojewódzkiego,  
180.000,00 – 
środki własne 
powiatu 
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  Doposażenie pokoi, łazienek, 
pomieszczeń. 

31.12.06 31.12.06 100.632,92 Dotacja celowa z 
budżetu państwa, 
środki własne 
powiatu. 

  Osiągnięcie wskaźnika 
zatrudnienia 0,6  

31.12.06 
 
XII.2007 

31.12.06 70.179,00  
 
 
brak 
zabezpieczenia 
finansowego 

Środki własne, 
różne formy 
zatrudnienia. 

 
 
 
1. Informacje dotyczące planowanych i zrealizowanych działań naprawczych w roku 2006, 

w rozbiciu na poszczególnych zadania, oraz uzyskane efekty, ze wskazaniem 
poniesionych kosztów realizacji oraz źródeł ich sfinansowania:  
1.1.Kuchenki pomocnicze, pomieszczenia do prania i suszenia, doposażenie pokoi 

mieszkalnych; zadanie zrealizowano – XII 2006r. w efekcie doposażono pomieszczenia w 
niezbędny sprzęt. Wartość doposażenia: 100.632,92 zł 

- Źródła finansowania: - 86.370,00 – dotacja celowa z budżetu państwa 
                                     -  14.262,92 – środki własne powiatu.   
 
     1.2.  Budynek powinien być wyposażony w system alarmowo-przyzywowy i 
przeciwpożarowy – zadanie zrealizowano w XII 2006r. – wykonano modernizację   
- źródła finansowania: środki własne powiatu 
  
2. Informacja dotycząca planowanych i niewykonanych w 2006 roku zadań, w rozbiciu na 

poszczególne zadania, z podaniem przyczyny ich niezrealizowania oraz wysokości 
nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji: 
2.1. Pokoje mieszkalne jednoosobowe, wieloosobowe – zadanie zostanie zakończone w 
całości w IV 2007r. – rozpoczęto modernizację DPS, 
• koszty ogółem: 360.000,00.  Zadanie obejmuje zakresem większość pomieszczeń – efekt- 

zapewnienie właściwego metrażu i poziomu usług bytowych dla 124 mieszkańców.   
Źródła finansowania: zachodniopomorski Samorząd Wojewódzki – około 176.000,00  
                                   Powiat Gryfiński                                                      -  184.000,00                                     
2.2. Pokoje dziennego pobytu – realizacja zgodnie z opisem 2.1. 
 2.3. jadalnia – realizacja zgodnie z opisem 2.1. 
2.4. pomieszczenia do terapii i rehabilitacji- zgodnie z opisem 2.1. 
2.5. liczba łazienek i toalet oraz ich przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- 
zgodnie z opisem 2.1. 
2.6. organizacja terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej lub pracowniach terapii – 
zgodnie z opisem 2.1. 
2.7. Wskaźnik zatrudnienia 0,6 -   nakłady poniesione w 2006r. na różne formy zatrudnienia – 
70.179,00 zł. konieczne jest poniesienie dalszych nakładów, w budżecie na 2007r. brak na to 
zadanie środków finansowych.    Przy zmniejszeniu liczby miejsc w placówce do – 124 
istnieje możliwość realizacji tego zadania w 2007r. 
* Opóźnienia w realizacji zadań wystąpiły z powodu zastosowania trybu udzielania 
zamówienia publicznego.                                                                                                                                      
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3. Informacje dotyczące zadań planowanych na lata wcześniejsze i dotychczas nie 
wykonane, w rozbiciu na poszczególne zadania, ze wskazaniem przyczyn niewykonania 
oraz planowanych działań celem ich realizacji. Należy wskazać niezbędne do poniesienia 
koszty realizacji tych zadań oraz planowane źródło finansowania: 

Nie dotyczy 
4. Informacja dotycząca działań naprawczych, które pozostały do realizacji do 31 grudnia 

2007 r., koszt ich realizacji ze wskazaniem na planowane źródło finansowania: 
 
Z uwagi na fakt, że zmiany w programie naprawczym Domu dokonywane były w roku 2005 
zasadne jest wprowadzenie dodatkowych zadań: 
- wymiana i remont ciągów komunikacyjnych, 
- wykonanie remontów łazienek, 
- ocieplenie części budynków. 
 
W chwili obecnej trwają przygotowania do oszacowania kosztów tych zadań. 
 
 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBCACH 
 
Ocena stopnia realizacji programu naprawczego - stan na dzień 31.12.2006r. 
 
 

Lp. Nazwa 
placów
ki 

Nazwa zadania planowanego 
do realizacji w 2006 roku 

Planowany 
termin 
wykonania 
zadania 

Data 
wykonania 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania w zł 

W przypadku 
niewykonania 
zadania 
przewidywany 
termin 
wykonania 

1  DPS 
Dębce 
11  

Osiągniecie wskaźnika 
zatrudnienia – 0,6  

31.12.06 Nie 
zrealizowano 
 
 
 

162.000,00 – 
planowany w 
2007 r. 
 
 
 

31.12.07 

 
• Z dniem  15.XI.2006r. zwiększono zatrudnienie: 
- psycholog  - do ½ etatu, koszt zadania do końca 2006 r. – 2.470,37 zł 
- w celu osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia uzupełniono zatrudnienie poprzez pracowników 
skierowanych przez PUP w ramach robót publicznych, oraz zatrudniając osoby do odbycia 
zastępczej służby wojskowej, wolontariuszy a także osoby chcące uzyskać doświadczenie w 
pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zadanie w 2006r. nie zostało zrealizowane  z powodu 
braku środków finansowych na zatrudnienie dodatkowych pracowników. Koszt zadania w 
roku 2007 – około 162.000,00 zł.,-  zatrudnienie 9 nowych pracowników. 

 
KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2006 r.  

 
 Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2006 r.,: 

1) Dom Pomocy Społecznej w Dębcach – 1.670,00 zł 
2) Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – 1.655,69 zł 
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3) Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – 1.573,96 zł 
4) Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju – 1.695,98 zł 

 
* W ramach realizacji uchwały Nr XIX/235/2004 Rady Powiatu z dnia 10.11.2004r. w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy 
społecznej, Zarząd Powiatu w dniu 27 czerwca 2006r. podjął uchwałę nr 792/2006 w sprawie 
określenia zadań z zakresu pomocy społecznej, które będą zlecane organizacjom pozarządowym 
(…) i ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, Dębcach i Trzcińsku Zdroju.  
 Na prowadzenie domów pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty 
niepubliczne w ramach ogłoszonego konkursu  nie wpłynęła żadna oferta. 
 
 
IV. OPIEKA I WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY 

1.Informacje ogólne 
Na  terenie Powiatu Gryfińskiego opiekę i wychowanie zapewniają: 
- Rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego    – 2                             – 12 dzieci 
- Wielodzietna rodzina zastępcza                                                – 2                             – 13 dzieci 
- Rodziny spokrewnione z dzieckiem                                     – 107                           -  129 dzieci 
- Rodziny niespokrewnione z dzieckiem                                  – 20                             -  25  dzieci 
- Rodziny zastępcze ogółem:                                                 - 131                            - 179 dzieci     
                                      
 
- Środowiskowe ogniska wychowawcze - 8                                                               – 240 miejsc  
- Rodzinny dom dziecka-1                                                                                            - 10 miejsc 
- Placówki socjalizacyjne – 2                                                                                        - 86 miejsc   
- Interwencja  ( Binowo)                                                                                                -  3 miejsca 
- OGÓŁEM                                                                                                                  - 339 miejsc 
 
2. RODZINY ZASTĘPCZE 
Na podstawie postanowienia sądu w roku sprawozdawczym: 
1) zawiązano 11 nowych rodzin zastępczych, 
2) rozwiązano 11 rodzin zastępczych, z których: 
- 3 dzieci powróciło do rodziców biologicznych, 
- 2 dzieci umieszczono w rodzinach adopcyjnych, 
- 2 dzieci umieszczono w innych rodzinach zastępczych w innych powiatach, 
- 4 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 
Zgodnie z zapisem art. 75 ustawy o pomocy społecznej z rodziną, która będzie pełniła funkcję 
zawodowej nie spokrewnionej 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 nie spokrewnioną z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego 
otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu 
świadczonej opieki i wychowania.  
   Na podstawie wywiadu rodzinnego przeprowadzanego corocznie w rodzinach zastępczych 
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dokonano oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka w rodzinie.  
W 2006r. sprawdzono sytuację materialną u 308 rodziców biologicznych, stwierdzono: 
- 68 rodziców biologicznych dziecka nie żyje, 
- w 20 przypadkach nie ustalono ojcostwa, 
- 47 rodziców biologicznych płaci na dzieci świadczenia alimentacyjne, 
- w 25 przypadkach z powodu długotrwałego braku miejsca zameldowania zawieszono 
postępowanie administracyjne, 
- w 60 przypadkach niemożliwym było ustalenie miejsca pobytu rodziców biologicznych, 
- w 88 przypadkach, z powodu trudnej sytuacji materialnej wydano decyzje odstępujące od 
ustalania odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 
   W okresie sprawozdawczym z upoważnienia Starosty Gryfińskiego wydano 452 decyzje 
zmieniające  lub przyznające  pomoc pieniężną. 
 W 2006r. na terenie powiatu funkcjonowało 58 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 
otrzymujących pomoc pieniężną na kontynuację nauki, 9 wychowanków złożyło wnioski i 
otrzymało  pomoc pieniężną, 8 wychowanków złożyło wnioski i otrzymało pomoc w formie 
rzeczowej. 
   Na mocy ustawy o dochodach samorządu terytorialnego zostały zawarte porozumienia  
z powiatami, w których na podstawie postanowienia sądu przebywają dzieci z naszego powiatu. 
W okresie sprawozdawczym Powiat Gryfiński zawarł ogółem 5 porozumień dotyczących 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. 
 
 
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. 
Powiat Gryfiński zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ogłosił konkurs na realizację zadań z 
zakresu pomocy społecznej i w dniu 1 lipca 2005r. zawarł umowę z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie na prowadzenie 8 
placówek wsparcia dziennego.  
    Placówki zapewniają 240 miejsc wsparcia dziennego i zorganizowane są w miejscowościach: 
Drzenin, Sobiemyśl, Radziszewo, Krzywin Gryfiński, Gardno, Wysoka Gryfińska, 2 placówki w 
Gryfinie. 
Kwota dotacji celowej z budżetu powiatu przeznaczona na funkcjonowanie tych placówek - 
76.000,00 zł.  
Wymierne rezultaty realizacji zadania, to zapewniona opieka dla 240 dzieci, organizacja ich 
czasu wolnego, systematyczna pomoc dziecku i jego rodzinie w trudnych sytuacjach życiowych, 
życiowych przede wszystkim: 
- podniesienie poczucia własnej wartości, 
- poprawa wyników w nauce, 
- poprawa relacji dziecko – rodzic, 
- lepsze zaspokojenie potrzeb życiowych dzieci i młodzieży, 
- poprawa stanu emocjonalnego dziecka w środowisku rodzinnym i społecznym, 
- zwrócenie większej uwagi rodziców na sprawy własnych dzieci, 
- odciążenie socjalne ( dożywianie dzieci, zakup odzieży), 
- rozwijanie zainteresowań, 
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- nabywanie umiejętności funkcjonowania w środowisku uczniowskim. 
Świetlice – Ogniska Wychowawcze funkcjonowały przez 5 dni w tygodniu od godz. 13.00 do 
18.00 w dni powszednie, w sobotę i niedzielę działały według potrzeb. 
   W okresie wakacji prowadzone były zajęcia z bogatym programem wypoczynku w miejscu 
zamieszkania, połączone z zajęciami socjoterapeutycznymi. W okresie sprawozdawczym 
placówki objęły opieką 240 dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, niewydolnych 
wychowawczo i patologicznych. Większość rodziców to osoby długoterminowo bezrobotne, 
szczególnie są to osoby zamieszkujące we wsiach popegeerowskich. Wychowankowie, którzy 
uczestniczyli w zajęciach zostali zgłoszeni do ogniska przez wychowawców i pedagogów 
szkolnych. 
 
4. PLACÓWKA RODZINNA  

 
 NIEPUBLICZNY RODZINNY DOM DZIECKA ,,AGATOS”W GARDNIE - prowadzony 
przez A. i T. DRABIK  
  
   Placówka rodzinna tworzy jedną wielodzietną rodzinę dla dzieci, dla których nie znaleziono 
rodziny zastępczej lub adopcyjnej.  
,,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 stycznia 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, że 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 
162.047,00 zł rocznie. 
   W 2006r. przeprowadzono kontrolę placówki, której celem było zbadanie warunków bytowych 
wychowanków oraz analiza relacji pomiędzy wychowankami a wychowawcami i ustalono, że 
placówka zapewnia zgodnie z obowiązującym standardem warunki bytowe oraz, że relacje 
pomiędzy wychowankami a wychowawcami są prawidłowe, ale wymagają dopracowania 
poprzez stosowanie przedstawionych w protokole kontroli wniosków ( protokół z kontroli do 
wglądu na stanowisku pracy w PCPR). 
 
5.  DOMY DZIECKA - placówki socjalizacyjne 
 
1) DOM DZIECKA W BINOWIE  
  
- Dom dziecka zapewnia opiekę 43 wychowankom ( 40 + 3 miejsca interwencyjne). 
Opiekę nad wychowankami sprawuje 8 wychowawców oraz 9 pracowników obsługi 
i administracji. 
- W roku 2006 na podstawie postanowienia sądu do placówki skierowano 5 dzieci. Placówkę 
opuściło 4 wychowanków. 
- Z uwagi na trudną sytuację materialną rodziców biologicznych  z odpłatności zwolniono 22 
rodziców.  
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INTERWENCJA – 3 miejsca - Binowo 
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 2006r. interwencyjnie oraz w trybie nagłym umieszczono 15 dzieci. 
 
 
 
 
 
2) DOM DZIECKA ,, Promyk” 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 2006 r. do placówki na podstawie postanowienia sądu skierowano 4 wychowanków. 
Placówkę opuściło 3 wychowanków. 
Z uwagi na trudną sytuację materialną z odpłatności zwolniono 12 rodziców. 
 
 * Pomoc finansowa dla usamodzielnionych wychowanków z domów dziecka i rodzin 
zastępczych 
 
 
Lp. Rodzaj pomocy                     Liczba  Kwota w zł 
1.  Pomoc pieniężna dla rodzin 

zastępczych 
        126 rodzin w tym:  
        157 dzieci 

 1.433.349,00  

2.  Jednorazowa pomoc na 
pokrycie wydatków 
związanych z potrzebami 
dziecka przyjmowanego do 
rodziny 

          27 wychowanków                                      
16.568,00,00  

3. Na kontynuowanie nauki – 
rodziny zastępcze 
 

55– pełnoletnich wychowanków     240.074,00 

4. Na kontynuowanie nauki – 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

25- pełnoletnich wychowanków        97.061,00   

5. Pomoc pieniężna – rodziny 
zastępcze 

10 wychowanków        44.403,00 

6. Pomoc pieniężna w formie 
rzeczowej – placówki  

8 wychowanków        36.432,00  

7. Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie z 
placówek 

6 wychowanków         35.662,00 

8. Pomoc pieniężna w formie 
rzeczowej - placówki 

2 wychowanków           9.722,00  
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9. Wynagrodzenie dla 2 osób 
pełniących funkcje 
pogotowia rodzinnego i dla 
2 osób  pełniących  funkcję 
wielodzietnej nie 
spokrewnionej rodziny 
zastępczej 

4 osoby        91.845,00  

10. Ogółem w roku 2006: -------------------------------------       2.005.116,00 
 
 
 

• W roku 2006 Zarząd Powiatu w dniu 27.06.podjął uchwałę nr 792/2006 w sprawie 
określenia zadań z zakresu pomocy społecznej, które będą zlecane w ramach konkursu 
ofert organizacjom pozarządowym, między innymi placówki opiekuńczo-wychowawcze 
w Binowie i w Trzcińsku Zdroju. Na ogłoszony konkurs ofert wpłynęła 1 oferta, która 
była niekompletna i niestarannie przygotowana.  

 
 
 
IV. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 

Zadania realizowane  na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej PFRON przekazuje środki 
finansowe zgodnie z algorytmem. Kwota środków finansowy z PFRON przekazana powiatowi 
przeznaczonych 2006r.  na realizację zadań wyniosła 1.548.162,00 zł., w tym:  
- zobowiązania ( WTZ)    – 604.162,00 zł  
- rehabilitacja społeczna -  1.502.848,00zł 
- rehabilitacja zawodowa -  8.744,00 zł 
 
 Na podstawie uchwały Rady Powiatu  w sprawie określenia zadań realizowanych w 2006 r. ze 
środków PFRON    następujące zadania: 

 
Lp. Nazwa zadania Liczba osób 

korzystających  
 Środki finansowe  w 
zł 

1. Szkolenia organizowane przez PUP               1          1.724,00 
2. - Zwrot kosztów wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenie społeczne 
 
- Zwrot wydatków na instrumenty i 
usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

              2 
 
 
               1 

         3.648,00 
 
 
          3.372,00 

3. Dofinansowanie kosztów działania 
WTZ-  Goszków 

              20         268.280,00 

4. Dofinansowanie kosztów działania 
WTZ - Gryfino 

 
        23 

        308.522,00 

5. Dofinansowanie uczestnictwa w Przyznano dla - 575          
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turnusach rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych,   
- wypłacono dla 480 
osób i 191 opiekunów 

 
(331.908,00) 
 
        288.912,00 

6. Dofinansowanie likwidacji barier: 
- architektoniczne, 
- w komunikowaniu się,  
- techniczne, 

                
16 
30 
14 

         
        165.801,00 
          76.224,00 
          52.727,00 

7.  Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny i środki 
pomocnicze 

              186         312.245,00 

8. Dofinansowanie sportu, kultury 
rekreacji 

13 umów w tym: 
1081 osób,  

           30.137,00 

9.  Koszty obsługi zadań Dochód powiatu            37.699,00 
10. Ogółem otrzymano                     1.548.162,00 
11. Wykorzystano 1.511.592,00  
 
 
 
 
 
 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 2006  roku ze sprzętu skorzystały  27 osoby: 

 
• łóżko - 10 
• chodzik - 8 
• kule łokciowe - 11 
• wózek inwalidzki -1 

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

 
• wózek  inwalidzki -  10 sztuk, 
• materac antyodleżynowe - 10 sztuk, 
• kule - 20 par, 
• łóżko (sterowane pilotem) - 5 sztuk. 
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V. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 

Zarządzeniem Starosty Gryfińskiego Nr 48 z dnia 28 listopada 2001r. powołano Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gryfinie.  Siedzibą wyjazdową Zespołu 
jest miasto Chojna. Przewodniczącą Zespołu jest osoba spełniające określone w § 21 ust.1 pkt.1 i 
§ 23 wymagania formalne.   
 
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. Zarządzeniem Nr 9/2006Starosty Gryfińskiego z 
dnia 31 stycznia 2006r. na rok 2006 za wydanie orzeczenia  ustalona  stawkę; 
1) Za wydanie orzeczenia z udziałem osoby niepełnosprawnej: 
- lekarz przewodniczący składu -15,00 zł brutto, 
- inny specjalista -12,00 zł brutto. 
2) Za wydanie orzeczenia bez udziału osoby niepełnosprawnej: 
- lekarz przewodniczący składu – 12,00 zł brutto, 
- inny specjalista – 10,00 zł brutto. 
 
Środki finansowe ( dotacja) przeznaczone na działalność Zespołu stanowiły kwotę 76.000,00 zł 
Koszt wydania 1 orzeczenia –80,42 zł. 
W 2006r. odbyło się 87 posiedzeń składu orzekającego oraz 2 wyjazdowe posiedzenia w Chojnie. 
 
 
Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń i legitymacji w 2006r. 
 

Liczba złożonych wniosków                     1353 
Liczba wydanych orzeczeń ogółem                       998   
Liczba wydanych orzeczeń dla osób od 16 roku życia                       614 
Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia                       384 
Liczba wydanych legitymacji                       707 
Liczba negatywnie wydanych orzeczeń: 
dla osób od 16 roku życia 
dla osób do 16 roku życia 

                          9 
                          2 
                          7 
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*Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności: 
a) Osoby powyżej 16 roku życia , podział ze względu na cel składania wniosku: 

• odpowiednie zatrudnienie – 10 osób 
• uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 10 osób 
• konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze – 138 osób 
• korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia – 142 osoby 
• zasiłek stały – 302 osób 
• zasiłek pielęgnacyjny – 335 osób 
• korzystanie z karty parkingowej – 13 osób 
• szkolenia – 1 osoba 
• zasiłku pielęgnacyjnego - 335 
• inne – 19 osób 
• ogółem: 970 osób 
•  

b) Osoby przed ukończeniem 16 roku życia, podział ze względu na cel składania wniosku: 
 

• zasiłek pielęgnacyjny – 334 osób 
• świadczenie pielęgnacyjne    – 42 osób 
• inne  – 7 osób 
• ogółem;  -  383 osoby 
 

Liczba orzeczeń, które zostały nierozpatrzone w roku 2005 i zostały rozpatrzone w roku 2006. 
 

– dla osób od 16 roku życia - 124 
– dla osób do 16 roku życia - 55 

 
 
 
 
 
VI. OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CHOJNIE 
 
   W dniu 1 czerwca 2006 r.  rozpoczął  działanie  Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w Chojnie, który został zorganizowany , jako drugi w naszym województwie 
w ramach realizacji przez PCPR w Gryfinie programu pn. ,,Program wyrównywania różnic 
między regionami” obszar C na podstawie umowy nr 27/WALEC/2005. 
   Ośrodek Informacji w Chojnie powstał na bazie pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowe 1, 
pomieszczenia zostały wyremontowane i przygotowane dla osób niepełnosprawnych. 
 W Ośrodku na umowę o pracę  zatrudnione są  2 osoby niepełnosprawne, skierowane przez PUP 
w Gryfinie i w Chojnie. 
   Ośrodek jest czynny codziennie. Pracownicy zatrudnieni w ośrodku udzielają informacji o 
prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. 
   Środki finansowe PFRON zostały przekazane w ramach umowy nr 2/OI/0-16/2006 z dnia 
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08.05.2006r. na zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 
i utworzenie 2 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.  
 
Środki Funduszu przeznaczone zostały na zakup następującego sprzętu i wyposażenia: 
- biurka – 2 sztuki, 
- regały – 2 sztuki, 
- szafa stalowa – 1 sztuka, 
- szafa biurowa – 1 sztuka, 
- kontener 3 szufladowy – 2 sztuki, 
- zestaw komputerowy – 2 komplety, 
- panel wieszakowy – 1 sztuka, 
- telefax – 1 sztuka, 
- niszczarka Fellowes – 1 sztuka, 
- termoblindownica – 1 sztuka, 
- krzesła obrotowe – 2 sztuki, 
- krzesła ISI – 6 sztuk. 
 
   W ośrodku w dniu 1 czerwca 2006r. na nowoutworzonych stanowiskach pracy, których 
wyposażenie zostało dofinansowane ze środków PFRON, zostali zatrudnieni pracownicy 
niepełnosprawni. 
   Głównym celem pracy ośrodka jest docieranie z informacją do jak najszerszego kręgu osób 
zainteresowanych problematyką wynikająca z niepełnosprawności ( osoby, członka rodziny, 
pracownika, itp.). 
 
 
 
VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA 

 
 

1.  PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

  Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonujący przy PCPR i działa na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 20 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie. W 
punkcie 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;                    liczba udzielonych porad 

 
• Kryzysy w życiu rodziny                               - 40 
• Kryzysy małżeńskie we wczesnej lub późnej fazie związku     - 25  
• Przemoc w rodzinie /psychiczna i fizyczna/        - 25 
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Kryzysy psychiatryczne:                                                     
 

• Próby samobójcze             - 12  
• Problemy osobowościowe              - 9 
• Kryzysy wynikające z zaburzeń psychicznych          - 11 
• Alkoholizm i inne uzależnienia            - 60  

 
Kryzysy sytuacyjne: 
 

• Utrata bliskich, sytuacja żałoby           - 10 
• Rozwód                                                                                                  - 42 
• Bulimia, anoreksja, ADHD                                                                    - 20  
• Niepełnosprawność                                                                                - 30 

 
 Specjaliści pomagają również rozwiązywać problemy: 

– mieszkaniowe                                                                                        - 12 
– eksmisje                                                                                                 -  6  
– brak pracy                                                                                             -  15 
– finansowe                                                                                              - 34    
– Alimenty                                                                                                - 20 
– Umieszczenie w domu pomocy społecznej                                           - 14 
– Orzeczenie o niepełnosprawności                                                         - 34                                                     

          Ogółem udzielono 249  porad 
 
 
 
 

W roku 2006 z udzielono 446 porad. Do OIK zgłosiło się 46 osób wobec których 
stosowano przemoc psychiczną i fizyczną. Specjaliści pełniąc dyżury udzielają również porad 
telefoniczne. 
W wyniku zaistnienia przemocy umieszczono: 
- w ośrodku terapii uzależnień w Szczecinie lub w oddziale odwykowym – 36 osób 
W stosunku do 58 osób rozpoczęto oddziaływania terapeutyczne. 
W celu skutecznego działania współpracujemy z kuratorami sądowymi, policjantami, 
pracownikami socjalnymi z OPS, psychologami i  pedagogami szkolnymi. 
   Zespół Interwencji Kryzysowej w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog kliniczny, 
prawnik, pracownik socjalny i terapeuta świadczy pomoc rodzinie w sytuacji wystąpienia 
przemocy w rodzinie lub niezaradności opiekuńczo-wychowawczych. Zespół świadczy pomoc w 
postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. 
   W sytuacji ostrego kryzysu udziela się schronienia osobom i rodzinom narażonym na przemoc 
w rodzinie, dąży do szybkiej normalizacji ich sytuacji prawnej. 
W roku sprawozdawczym od września na umowę zlecenia zatrudnieni są w/w specjaliści  
i pełnią dyżury 1 x w tygodniu przez 2 godziny. 
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VI. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 
1.Podstawy funkcjonowania 

 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.  
Wykonuje zadania z zakresu: 
*  pomocy społecznej i polityki prorodzinnej,  
* rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
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 
 
  W  okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: 
 
1) 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, 
2) przygotowano dokumentację do zlecenia w drodze otwartego konkursu ofert zadań z zakresu 
pomocy społecznej: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, Dębcach i 
Trzcińsku Zdroju oraz  prowadzenie domów dziecka w Trzcińsku Zdroju i Binowie oraz  
placówek wsparcia dziennego, 
3) organizowano usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej i kierowano osoby do dps, 
4) udzielano informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się o pomoc, 
5) zapewniono opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
6) prowadzono punkt interwencji kryzysowej, 
7) wspomagano osoby opuszczające zakłady karne i inne rodzaje placówek opiekuńczo-
wychowawczych i zakłady dla nieletnich, 
8) 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. 
9) przeszkolono rodziny zastępcze, 
10) wyszkolono rodziny pełniące rolę pogotowia rodzinnego, 
11) organizowano opiekę w rodzinach zastępczych, 
12) udzielano pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci, 
13) kierowano dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
14) udzielano pomocy pieniężnej repatriantom, 
15) udzielono pomocy pieniężnej kombatantom, 
16) współpracowano z organizacjami pozarządowymi, 
17) finansowano i nadzorowano 2 warsztaty terapii zajęciowej 
18) orzekano o niepełnosprawności, wydawano orzeczenia, legitymacje i opinie dla osób 
niepełnosprawnych, 
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19) dofinansowano osobom niepełnosprawnym zakup sprzętu ortopedycznego i środków 
pomocniczych, 
21) przeprowadzono wywiady środowiskowe, 
22) udzielano porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych a także prowadzono terapię 
dla osób z problemem alkoholowym. 
 
 
 

5. Realizacja projektów ze środków pozabudżetowych 
 
 
1) Program ,,EDUKACJA” - w 2006r. uzyskano dofinansowanie z PFRON w ramach tego 

programu na dwa projekty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie.  
- ,,Pierwsze lata w szkole” – doposażenie klasopracowni kształcenia zintegrowanego ( I etap 
edukacyjny) w materiały, pomoce szkolne oraz sprzęt umożliwiający i czyniący naukę 
bardziej atrakcyjną. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans dzieci 
niepełnosprawnych – wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 
Mieszka I w Chojnie, uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej ( I etapu edukacyjnego – 
kształcenia zintegrowanego) w dostępie do nauki oraz poprawa  warunków ich nauki. 
Celem operacyjnym programu była poprawa warunków umożliwiających prowadzenie 
procesu edukacji najmłodszych dzieci klas I-III na poziomie porównywalnym z warunkami 
adekwatnych zajęć w szkołach ogólnodostępnych.  
- koszt realizacji projektu – 13.575,00 zł 
- środki z PFRON – 12.901,00 zł 
- środki własne – 674,00 zł. 
2) ,,Kultura i estetyka spożywania posiłków” – wyposażenie stołówki Ośrodka w Chojnie w 
sprzęt meblowy( stołówkowy: stoły, krzesła, wózki kelnerskie). Celem Głównym projektu 
była poprawa warunków pobytu dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Mieszka I w Chojnie – placówce zapewniającej edukację i całodobową 
opiekę. 
Cele operacyjne: 
- poprawa warunków umożliwiających prowadzenie procesu edukacji dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w zakresie postaw społecznych ( otoczenie spożywania posiłków, zasady 
zachowania przy stole, kultura spożywania posiłków), poprzez poprawę infrastruktury 
socjalno-bytowej w Ośrodku. 
- koszt realizacji zadania_      - 21.065,79 zł 
- środki finansowe z PFRON – 18.622,79 zł 
- wkład własny                      -     2.443,00 zł. 
 
 
3)W roku 2006 rozpoczął działalność Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w 
Chojnie, który został utworzony i wyposażony w większości ze środków PFRON. 
W ośrodku, który został utworzony i działa przy PCPR w Gryfinie, zatrudniono 2 osoby 
niepełnosprawne na ½ etatu. 
 
Do zadań Ośrodka należy- informowanie o: 
- prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych, 
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- możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających 
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
- przekwalifikowaniu i szkoleniu, 
- zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny i materiały pomocnicze, 
- turnusach rehabilitacyjnych, 
- warsztatach terapii zajęciowej, 
- likwidacji barier, 
- edukacji , 
- pomocy społecznej i zabezpieczeniu społecznym, 
-rehabilitacji i leczeniu, 
- wsparciu rodzin, 
- instytucjach wsparcia, 
- oferowanych formach pomocy przez organizacje pozarządowe zrzeszające i działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych, 
- ustawowym wspieraniu pracodawców, 
- prowadzenie ewidencji osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu, z podziałem na 
zatrudnionych, bezrobotnych, chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
   Ośrodek działa na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 Istotą projektu było stworzenie miejsca, które będzie punktem oparcia dla tych osób. 
Pracownicy Ośrodka doradzają, udzielają informacji i indywidualnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym. 
   Główne zadanie to udzielanie i upowszechnianie informacji służących wyrównaniu szans 
osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 
- wysokość kosztów utworzenia i funkcjonowania Ośrodka w 2006r. uzyskane z PFRON: 
- koszty adaptacji pomieszczeń                                                          – 11.121,00 zł 
- koszty wyposażenia nowych miejsc pracy                                       – 14.092,81 zł 
- koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi                  – 11.620,00 zł 
- inne koszty kwalifikowane – ( umowy zlecenie, wydatki bieżące) – 10.177,83 zł 
OGÓŁEM;                                                                                           47.011,64 zł 
 
Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonują tylko 2 takie ośrodki,  
w Wałczu i przy PCPR w Gryfinie.  
Działalność Ośrodka finansowana będzie ze środków PFRON zgodnie z zapisem umowy do 
końca 2007r. 
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6. Kadra pracowników PCPR w Gryfinie 
 

 
Lp. Imię i Nazwisko Zajmowane stanowisko Wykształcenie, Kwalifikacje 
1. Marcin Bołbot Konsultant ds. domów 

pomocy społecznej 
- Wyższe magisterskie kier. Politologia 
- Studia podyplomowe: kierunek Prawo 

Administracyjne i Samorządowe, 
- Studia podyplomowe: Organizacja i 

Administrowanie Pomocą Społeczną 
2. Teresa Gólcz Konsultant ds. Poradnictwa i 

Interwencji Kryzysowej 
- Wyższe magisterskie kier. Socjologia 
- Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie 

Pomocą Społeczną, 
- Studia podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy z 

Unii Europejskiej  
3. Adriana 

Lewandowska 
Pracownik Socjalny 
(urlop macierzyński do 
14.08.2007 r.) 

- wyższe licencjackie kier. Pedagogika – 
Doradztwo Społeczne 

- Policealna Szkoła Pracowników Służb 
Społecznych: zawód Pracownik Socjalny  

4. Katarzyna 
Poprawska 

Konsultant Opiekuńczo –
Wychowawczy 
(urlop wychowawczy do 
20.09.2007 r.) 

- Wyższe magisterskie kier. Nauki o Rodzinie 

5. Aneta 
Sajdowska 

Główna Księgowa - średnie technik – ekonomista 
- Zachodniopomorska Szkoła Biznesu kier. 

Ekonomia (w trakcie) 
6. Monika 

Jakimczyk 
Konsultant ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

- Wyższe magisterskie kier. Zootechnik 
- Studia podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy z 

Unii Europejskiej (w trakcie) 
- kurs języka migowego I stopnia, 
- organizacja pracy biurowej z dokumentacją 

biurową i archiwizacją akt  
7. Justyna Górna Starszy Referent w Zespole 

ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności 

- wyższe licencjackie kier. Politologia – Integracja 
Europejska, 

- Studia podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy z 
Unii Europejskiej (w trakcie) 

8. Anna 
Szandurska 

Referent ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
(zwolnienie lekarskie do 
23.04.2007 r.) 

- wyższe magisterskie kier. Socjologia 

9. Anna Ilińska 
 

Starszy Referent ds. Kadr i 
Obsługi Sekretariatu 
(urlop wychowawczy do 
31.12.2008 r.) 

- wyższe licencjackie kier. Pedagogika – 
Pedagogika opiekuńcza 

10 Agnieszka 
Poteralska 

Referent (zastępstwo za 
Adrianę Lewandowską) 

- średnie Liceum Profilowane - profil Socjalny 
- studia licencjackie kier. Pedagogika – praca 

socjalna 
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11 Monika 
Leszczyszyn 

Pracownik Socjalny 
(zastępstwo za Annę Ilińską)

- wyższe magisterskie kier. Pedagogika – Praca 
socjalna z resocjalizacją 

12. Henryk 
Najmrodzki 

Konsultant ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
(zastępstwo za Annę 
Szandurską) 
(zwolnienie lekarskie do 
09.05.2007 r.) 

- wyższe magisterskie kier wychowanie techniczne

13. Kamila Kmiecik Starszy Referent w Ośrodku 
Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w 
Chojnie  
(umowa do 31.12.2007 r.) 

- wyższe magisterskie kier. Zarządzanie i 
Marketing – Zarządzanie finansami w 
podmiotach gospodarczych 

- studia podyplomowe Prawo Administracyjne i 
Samorządowe (w trakcie) 

- kurs dla Pracowników Ośrodków Informacji dla 
Osób Niepełnosprawnych 

14. Radosław 
Zawendowski 

Starszy Referent w Ośrodku 
Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w 
Chojnie  
(umowa do 31.12.2007 r.) 

- średnie  
- kurs dla Pracowników Ośrodków Informacji dla 

Osób Niepełnosprawnych 

 
 
 
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. 
 

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
1) Relokacja D.Dz. z Binowa  do Chojny.  

 
2) Realizacja programów naprawczych domów dziecka – w tym: standaryzacja  budynku  

w Chojnie.  
3) Realizacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej. 
4) Remont i relokacja  siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do 

stałej siedziby przy ul. Łużyckiej ( budynek internatu). 
5) Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia dla Osób z 

zaburzeniami psychicznymi – w ramach środków pozyskanych z programów Ministra 
Polityki Społecznej w przypadku ogłoszenia konkursów. 

6) Zwiększenie  liczby zawodowych  rodzin zastępczych – szkolenie rodzin. 
7) Zwiększenie liczby rodzinnych domów dziecka. 
8) Zlecanie organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert prowadzenie DPS w 

Dębcach i w Trzcińsku Zdroju. 
9) Zlecanie organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert prowadzenie świetlic 

środowiskowych. 
10) Tworzenie ośrodków i placówek dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży. 
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11) Przyjęcie do realizacji ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 
Powiecie Gryfińskim w latach 2007-2015” 

12)  Przyjęcie do realizacji  powiatowego programu pn.,, Kierunki zmian w Powiecie 
Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na 
lata 2007-2010” 

13) Zatrudnienie kadry specjalistów w PCPR do prowadzenia poradnictwa rodzinnego i 
terapii rodzin. 

14) Współpraca z organizacjami pozarządowymi – zlecanie zadań, działania w ramach 
porozumień. 


