
 1

POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE GRYFIŃSKIM w 2007 r.  

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 jeden prowadzony przez organizację pozarządową, 2 placówki 
socjalizacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, 1 Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka, 122 
rodziny zastępcze, w tym 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o 
charakterze pogotowia rodzinnego, 3 wielodzietne zawodowe rodziny zastępcze,  
8 placówek wsparcia dziennego, 2 warsztaty terapii zajęciowej, Ośrodek Informacji ds. 
Osób Niepełnosprawnych w Chojnie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Gryfinie. 
 
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: 
      -    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 powoływanie 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, 
• 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, 
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• 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 osobom mającym trudności w przystosowaniu się 
do życia, 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,  

• organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 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 opłacanie 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) 
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• 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 – realizowana przez PCPR: 
 

– 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 – realizowana przez 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 397 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 miejscem 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. 
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ZESTAWIENIE LICZBY OSÓB PRZYJĘTYCH DO DPS W 2007 ROKU: 
 

liczba osób umieszczonych w DPS – decyzje kierujące z gminy (na nowych zasadach) 50
liczba osób przeniesionych z innych w placówek - decyzje kierujące z wydane przed 
01.01.2004r. (na starych zasadach)  

0

Łącznie liczba osób umieszczonych w DPS w 2007 r. 50
 
1. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 

w roku 2007. 
1) Remonty, inwestycje i realizacja programu naprawczego: 

– Ekspertyza komina – 3.531,00 zł. 
– Wymiana rynien i naprawa dachu – 5.000,00 zł. 
– Naprawa kotłów CO – 5.196,46 zł. 
– Wymiana hydrantów w budynku głównym – 3.573,80 zł. 
– Wymiana sterowania kotłowni olejowej – 4.073,98 zł. 
– Dokumentacja rozbiórki komina – 2.598,60 zł. 
– Rozbiórka komina – 23.540,00 zł. 
– Wymiana wykładziny podłogowej – 44.000,00 zł. 
– Wykonanie schodów przeciwpożarowych – 22.363,00 zł. 
– Zakup mebli do pokoi mieszkańców – 16.627,38 zł. 
– Remont 22 pokoi mieszkańców – 17.842,90 zł. 

 
2) Szkolenia pracowników: 
W 2007 r. przeprowadzono szkolenie nt. „Udzielanie pierwszej pomocy” zorganizowane 

przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. i Ośrodek Kształcenia Dorosłych 
„Ratownictwo Medyczne-Damian Garlicki”, które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2007 r. 
Celem szkolenia było nabycie umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy 
osobom w stanie zagrożenia życia. Szkolenie przeprowadzono dla personelu bezpośredniej 
obsługi mieszkańca – uczestniczyły 32 osoby. 

 
3) Wskaźnik zatrudnienia - według stanu na dzień 31.12.2007 r. wynosił 0,60 

 
Liczba miejsc w DPS 82
Liczba umieszczonych osób – z decyzją kierującą wydaną przed dniem 
01.01.2004r. (na starych zasadach) – stan na dzień 31.12.2007 r. 

53

Liczba umieszczonych osób – z decyzją kierującą wydaną przez gminę (po 
01.01.2004 r. - na nowych zasadach) – stan na dzień 31.12.2007 r. 

29

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 59,48
Wysokość dotacji 1.012.511,00 
Środki własne powiatu w tym: 998.971,34

– odpłatności mieszkańców 461.209,97
– środki z gminy 353.340,28
– remonty 184.421,09

Środki finansowe ogółem 2.011.482,34
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2. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 

w roku 2007. 
 

1) Remonty, inwestycje i realizacja programu naprawczego: 
Dom nie realizował w 2007 r. inwestycji i remontów standaryzacyjnych. 
 

2) Szkolenia pracowników: 
a) w ramach szkoleń problemowych organizowanych na terenie DPS Dębce 
przeszkolono    40 pracowników w zakresie tematów: 
– odżywianie osób z zaburzeniami demencyjnymi, 
– zapobieganie grypie i przeziębieniom, 
– psychoterapia w kontaktach z mieszkańcami DPS, 
– pracownik I kontaktu, 
– wsparcie emocjonalne mieszkańców DPS, 
– problemy towarzyszące zespołom otępiennym, 
– etyka zawodowa w praktyce, 
– relacje wzajemne pracowników i mieszkańców DPS, 
b) 4 osoby ukończyły szkolenie integracyjne pod nazwą „Rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnej” z programu Europejskiego Funduszu Społecznego, 
c) 2 osoby z podobnego programu ukończyły kurs dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych, 
d) 1 osoba ukończyła szkolenie – Trener Osoby Niepełnosprawnej, 
e) 2 osoby uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, 
f) 1 osoba uczestniczyła w Ogólnopolskim Seminarium na temat „ Realizacja zadań z 
zakresu pomocy społecznej w świetle obowiązującego prawa i aktualnych potrzeb”. 
 

3) Wskaźnik zatrudnienia – ogółem 0,73, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym 0,63 
 
Liczba miejsc w DPS 72
Liczba umieszczonych osób – z decyzją kierującą wydaną przed dniem 
01.01.2004r. (na starych zasadach) – stan na dzień 31.12.2007 r. 

40

Liczba umieszczonych osób – z decyzją kierującą wydaną przez gminę (po 
01.01.2004 r. - na nowych zasadach) – stan na dzień 31.12.2007 r. 

34

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 50,62
Wysokość dotacji 736.911
Środki własne powiatu w tym: 903.724

- odpłatności mieszkańców 507.789
- środki z gminy 395.935

Środki finansowe ogółem 1.640.635
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3. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w roku 

2007. 
1) Realizacja programu naprawczego. 

Programy PFRON:  
W oparciu o umowę Nr ROPS/67/06 z dnia 7 listopada 2006 r. zrealizowano zadanie 
Roboty budowlane polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu 
użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownię 
terapeutyczno-rehabilitacyjną w budynku DSP, określonym również nazwą 
zadania „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”. 
Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 
oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz 
pracownię terapeutyczno – rehabilitacyjną w budynku DPS w Nowym Czarnowie. 
Budynek przeznaczony jest na realizację usług całodobowej opieki dla 123 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie z licznymi sprzężeniami. 
Zamierzeniami Inwestora było: 
– przystosowanie części pomieszczeń na węzły sanitarne, 
– modernizacja  łazienek, 
– wyposażenie istniejących łazienek i pomieszczeń w urządzenia do rehabilitacji, 
– usunięcie barier architektonicznych przez likwidację progów, nierówności 

schodów, podestów, 
– montaż poręczy ściennych i uchwytów ułatwiających poruszanie się i samodzielną 

pielęgnację, 
– adaptacja części pomieszczeń na pracownię terapeutyczno-rehabilitacyjną, 
– remont pomieszczeń konieczny po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych. 
 
Koszt zadania 2006/2007        -  353.759,90 zł. 
Kwota przyznana przez Marszałka Województwa    -  176.879,00 zł. 
Całkowita kwota środków własnych Powiatu Gryfińskiego  -  176.880,90 zł. 
 

W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych dokonano znacznego podniesienia   
poziomu życia mieszkańców jednostki poprzez: 

– przygotowanie dostosowanych pomieszczeń dla 14 osób w nowo tworzonym 
Domu Rodzinnym VII, co pozwoliło zmniejszyć ilość osób zamieszkujących w 
jednym pomieszczeniu oraz znacznie wpłynie na możliwość rehabilitacji 
społecznej mieszkańców poprzez lepsze warunki dla podejmowania stosownie do 
ich indywidualnych możliwości czynności samoobsługowych i usprawniających 
ogólne funkcjonowanie, 

– przygotowanie sal terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla chętnych mieszkańców 
(liczba ruchoma około 80 osób), korzystających z  terapii zajęciowej z zapleczem 
dostosowanych sanitariatów, co wpłynęło na wzrost poczucia wartości osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Sprzyja to również rozwojowi ich sprawności 
manualnej, ruchowej i daje szansę prezentacji umiejętności artystycznych oraz 
wzmacnia poczucie autonomii i sprawstwa pozytywnego.  

Realizacja zadania: Remont łazienek, wynikającego z programu naprawczego Domu  
w latach 2007-2010. 

– Koszt realizacji zadania (całkowity)              - 60.000,00 zł. 
– kwota dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego  -  30.000,00 zł. 
– środki własne Powiatu Gryfińskiego   -  30.000,00 zł. 

 



 7

Zadanie obejmowało wykonanie robót remontowych w łazienkach z dostosowaniem 
wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zamierzeniami Inwestora było: 
– wykonanie remontu pomieszczeń wymiana okien, glazury, armatury, 
– montaż poręczy ściennych i uchwytów ułatwiających poruszanie się i samodzielną 

pielęgnację, 
– doposażenie w artykuły i przybory potrzebne do codziennej pielęgnacji oraz 

podnoszące estetykę pomieszczeń. 
W efekcie dofinansowania wykonano remonty pomieszczeń, co stworzyło lepsze 
warunki dla podejmowania czynności samoobsługowych. W znacznym stopniu 
podnosiło jakość życia mieszkańców, ich komfort w zakresie intymności oraz 
wpłynęło na wzrost estetyki pomieszczeń. 

Realizacja zadania Wymiana dachu krytego eternitem oraz remont wiat ogrodowych: 
– Koszt realizacji zadania:     - 50.000,00 zł. 
– kwota dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego  -  25.000,00 zł. 
– kwota środków własnych w 2007 r.   -  25.000,00 zł. 

 
Sprawozdanie merytoryczne: 

Zadanie obejmowało w roku 2007 roboty remontowe w zakresie: 
– demontaż i utylizacja dachu krytego eternitem, 
– remont 3 wiat ogrodowych, wymiana poszycia pokrycie wiat blachą dachową, 

wymiana i malowanie siedzisk drewnianych, malowanie nawierzchni wewnętrznych, 
– na 2008 przewidziano malowanie ścian metalowych wiat magazynowych w ramach 

środków w budżecie 2008 r. 
 

W efekcie dofinansowania – wykonano zadania w zakresie przewidzianym na rok 2007 
– usunięto szkodliwe ekologicznie materiały oraz poprzez to podniesiono jakość życia 

mieszkańców, 
– podniesiono estetykę oraz bezpieczeństwo na terenie Domu. 

 
2) Szkolenia pracowników. 
W ramach współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców – Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w roku 2007, 14 pracowników wzięło udział w 
kursie: „Wiedza, doświadczenie, profesjonalizm i pasja jako podstawa budowania 
społeczeństwa obywatelskiego Powiatu Gryfińskiego”. Celem kursu było zdobycie wiedzy 
i umiejętności z zakresu: języka niemieckiego, pracy z pacjentem oraz współpracy pomiędzy 
organizacjami. 

 
W ramach tworzenia właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

odbyło się:  
– szkolenie wstępne pracowników Domu - 9 osób w okresie od 15.02.2007 r. do 

16.10.2007 r. 
– szkolenie okresowe pracowników Domu - 6 osób w dniu 29.05.2007 r. 

 
W ramach doskonalenia pracy socjalnej - 1 osoba -  szkolenie z zakresu wypalenia 

zawodowego. Organizator PCPR w Gryfinie. 
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W ramach doskonalenia umiejętności zawodowych w zakresie: zasad udzielania pierwszej 
pomocy osobom w stanie zagrożenia życia - Ośrodek Kształcenia Dorosłych  
Ratownictwo Medyczne, Osiek n/Notecią. Szkolenie zorganizowane przez Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych S.A. i Ośrodek Kształcenia Dorosłych „Ratownictwo Medyczne 
– Damian Garlicki” – 2 osoby. 

Jedna osoba uczestniczyła w kursie: „Trening umiejętności menadżera w pomocy 
społecznej”, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, a przeprowadzonym przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego 
Creator przy Akademii Zdrowia i Edukacji Twórczej z Łodzi. Celem kursu było doskonalenie 
umiejętności zarządzania zespołem pracowników.  

Dwie osoby uczestniczyły w szkoleniu z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu urządzeń instalacji i sieci o napięciu nie wyższym 1 kV, uprawniającym do 
zajmowania się eksploatacją tych urządzeń. 
 
3) Wskaźnik zatrudnienia. 

Wskaźnik zatrudnienia: na 31.12.2007 r. Dom spełniał standard. 55 miejsc dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, wskaźnik wg standardu 0,6 odpowiada 33 
etatom, 68 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – wskaźnik 0,5 co 
odpowiada 34 etatom. Ogółem standard wymaga zatrudnienia w zespole terapeutyczno- 
opiekuńczym 67 osób na 67 etatach. Konieczne jest jednak dotrudnienie: 

– pielęgniarek w ramach umowy o pracę, co najmniej 2 etaty, 
– opiekunów, co najmniej 2 etaty. 

W ramach umów zleceń zatrudnia się obecnie 3 pielęgniarki uzupełniające braki kadrowe. 
  

 
Liczba miejsc w DPS 123 
Liczba umieszczonych osób – z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004r. (na starych zasadach) – osoby przeniesione z 
innych placówek 

112 

Liczba umieszczonych osób – z decyzją kierującą wydaną przez 
gminę (po 01.01.2004 r. - na nowych zasadach) 12 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 79,25 (średnio rocznie 83) 
Wysokość dotacji                2.087.852,00 
Środki własne powiatu w tym: 981.733,92 

– odpłatności za pobyt mieszkańców 658.445,70 
– Inne środki 323.288,22 

Środki finansowe ogółem 3.069.585,92 
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4. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w roku 2007. 
 

1) Remonty i inwestycje lub realizacja programu naprawczego, 
a) Zakupy inwestycyjne: 

– patelnia elektryczna – 7.576,20 zł, 
b) Remont tarasu w budynku rehabilitacyjno – mieszkalnym – 32.019,42 zł w tym: 

– usługi obce – 8.817,21 zł, 
– materiały remontowe – 23.202,21 zł (remontu dokonano we własnym 

zakresie), 
c) Wykonanie suszarni – 16.935,76 zł w tym: 

– usługi obce – 609,95 zł, 
– zakup materiałów – 16.325,81zł ( prace wykonano we własnym zakresie) 

d) Remonty bieżące – 28.746,19 zł. 
– zakup materiałów (remonty wykonano we własnym zakresie). 
 

2) Szkolenia pracowników: 
 

– Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – 
1osoba. 

– HACCP w szkołach, przedszkolach i innych placówkach żywienia  
      zbiorowego – 1 osoba. 
– Agresja u mieszkańców domu pomocy społecznej i jej zapobieganie – 59 osób. 
– Radzenie sobie ze stresem, komunikacja z elementami integracji –15 osób. 
– studium przypadków – projekty modelowe, zgłoszone przez uczestników  
      szkoleń – 2 osoby. 

 
3) Wskaźnik zatrudnienia – 0,54 

 
4) Stan mieszkańców na dzień 31.12.2007 r. 

 
Liczba miejsc w DPS 120
Liczba umieszczonych osób – z decyzją kierującą wydaną przed dniem 
01.01.2004r. (na starych zasadach) – osoby przeniesione z innych placówek 

110

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

10

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 83,45
Wysokość dotacji 1.819.326,00
Środki własne powiatu w tym: 682.020,45

– środki z gminy 94.297,97
– środki z odpłatności mieszkańców 543.621,48
– remonty i regulacja wynagrodzeń 44.101,00

środki własne inne (wpłaty pracowników i sióstr) 66.822,63
Środki finansowe ogółem 2.568.169,08
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Od początku lipca 2007 r. rozpoczęto prace przygotowawcze zmierzające do zlecenia 
zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w 
Dębcach” i „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. 
 
Kalendarium zlecenia zadań: 

• W dniu 06.07.2007r. Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął Uchwałę nr 189/2007 „w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z 
zakresu pomocy społecznej w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym…” 
 

• Do dnia 31.08.2007 r. wpłynęły dwie oferty: Stowarzyszenia „Dom  
z Sercem” oraz Stowarzyszenia „Pod Dębami” 
 

• Dnia 11.09.2008 r. odbyło się posiedzenie zespołu opiniującego oferty,  
w wyniku którego stwierdzono, że podmioty spełniają określone  
w ustawie o pomocy społecznej i ogłoszeniu warunki do realizacji zadań  
z zakresu pomocy społecznej. 
 

• Dnia 13.09.2007 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął uchwałę nr 252/2007 „w 
sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert …” na podstawie, której 
zadanie pn. „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu 
ponadgminnym w Trzcińsku-Zdroju dla osób przewlekle somatycznie chorych 
przeznaczonego dla 82 mieszkańców” - realizować będzie Stowarzyszenie „Dom z 
Sercem” natomiast zadanie pn. „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy 
Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach dla osób przewlekle somatycznie 
chorych przeznaczonego dla 72 mieszkańców” – realizować będzie Stowarzyszenie 
„Pod Dębami”. 
 

• W dniu 12.10.2007 r. podpisane zostały dwie umowy na realizację zadania  
z zakresu pomocy społecznej zawarte pomiędzy Powiatem Gryfińskim  
a w/w Stowarzyszeniami. 
 

• W dniu 31.10.2007r Rada Powiatu w Gryfinie podjęła Uchwałę nr XII/143/2007  
w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Pod Dębami” realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy 
Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach”. 
 

• W dniu 31.10.2007r Rada Powiatu w Gryfinie podjęła Uchwałę nr XII/144/2007 
w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Dom z Sercem” realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy 
Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju”. 
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• W dniu 31.10.2007r Rada Powiatu w Gryfinie podjęła Uchwałę nr XII/145/2007 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat - nieruchomości 
oznaczonych nr działek: 336/5 położonych w obrębie 1 Daleszewo, stanowiących 
własność Powiatu Gryfińskiego. 
 

• W dniu 31.10.2007r Rada Powiatu w Gryfinie podjęła Uchwałę nr XII/147/2007 
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy 
Społecznej w Dębcach, 
 

• W dniu 31.10.2007r Rada Powiatu w Gryfinie podjęła Uchwałę nr XII/148/2007  
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju, 
 

• W dniu 05.12.2007 Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął Uchwałę nr 298/2007 
w sprawie harmonogramu i trybu przekazania zadań pn.: „Prowadzenie i rozwój 
infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku-
Zdroju” – Stowarzyszeniu „Dom z Sercem” z siedzibą przy Alei Róż 1, 74-510 
Trzcińsko-Zdrój oraz „Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej 
w Dębcach” – Stowarzyszeniu „Pod Dębami: z siedzibą w Dębcach 11, 74-100 
Gryfino. 
 

• Dnia 16.01.2008 r. podpisane zostały dwie umowy użyczenia mienia powiatu zawarte 
pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem „Dom z Sercem”  
i Stowarzyszeniem „Pod Dębami”. 

 
 
 
III. OPIEKA I WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
1. RODZINY ZASTĘPCZE 

 
Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy: 

1) Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre 
rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla 
nieletnich i rodziny zastępcze; 

2) Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków 
związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy 
społecznej i rodziny zastępcze; 

3) Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci. 

 
Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez: 

1) Rodzinną opiekę zastępczą. 
2) Programy pomocy dziecku i rodzinie. 
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W ciągu roku 2007 na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowały 122 rodziny 
zastępcze (umieszczonych w nich było 165 dzieci) w tym:  

– 99 rodzin spokrewnionych z dzieckiem (105 dzieci) 
– 18 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem (26 dzieci) 
– 2 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego (15 dzieci) 
– 3 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze  

(19 dzieci)  
Na podstawie Postanowień sądów rejonowych w roku sprawozdawczym zawiązano 18 

rodzin zastępczych, którym na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 
przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie 
zastępczej oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie. 

Na mocy Postanowień sądów rejonowych rozwiązano 18 rodzin zastępczych,  
z których: 

– 5 dzieci powróciło do rodziców biologicznych,  
– 10 dzieci zostało przekazanych do adopcji, 
– 3 dzieci zostało umieszczonych w innych rodzinach zastępczych. 

Pracownik referatu opiekuńczo-wychowawczego, dokonuje, co najmniej raz w roku, na 
podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego), oceny sytuacji opiekuńczo-
wychowawczej dziecka. 

Podstawą przyznania lub odmowy przyznania pomocy pieniężnej jest decyzja 
administracyjna. 

Starosta Powiatu Gryfińskiego za pośrednictwem Dyrektora PCPR wydał 207 
decyzji administracyjnych zmieniających lub przyznających pomoc pieniężną. 

W roku 2007 wpłynęło 1 odwołanie od wydanej decyzji. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Szczecinie utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. 

 
Na podstawie art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2004r, Nr 64, poz. 593, Dz. U. Nr 99, poz. 1001), powiat prowadzący placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko, zawiera porozumienie 
z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka  w sprawie 
umieszczenia dziecka i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 2 lub 3 w/w ustawy. 

W związku z powyższym w roku 2007 podpisano 5 Porozumień zawartych pomiędzy 
powiatem gryfińskim, a innymi powiatami dotyczących rodzin zastępczych: 

W roku 2007r wpływy za pobyt dziecka z innego powiatu, przebywającego w rodzinie 
zastępczej na terenie powiatu gryfińskiego wynosiły - 74.532,86 zł.  

Wydatki powiatu gryfińskiego za pobyt dziecka pochodzącego z naszego powiatu, 
przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu wynosiły – 86.991,51 zł. 
 

W przypadku nie realizowania obowiązku alimentacyjnego przez rodziców biologicznych, 
Starosta wydaje decyzję o odpłatności. Sytuację materialną rodziców biologicznych, bada 
pracownik referatu, w drodze wywiadu alimentacyjnego. W przypadku trudnej sytuacji 
materialnej, Starosta może odstąpić od ustalenia odpłatności, na wniosek lub z urzędu.  

W roku 2007 sprawdzono sytuację materialną u 330 rodziców biologicznych –  
– 71 rodziców biologicznych nie żyje,  
– w 26 przypadkach nie zostało ustalone ojcostwo  
– 49 rodziców biologicznych płaci na dzieci świadczenia alimentacyjne  
– w 27 przypadkach postępowanie administracyjne wobec rodziców biologicznych 

zostało zawieszone z powodu długotrwałego braku miejsca zameldowania w/w 
– w 74 przypadkach niemożliwe było ustalenie miejsca pobytu rodziców 

biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 
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– z powodu trudnej sytuacji materialnej wydano 83 decyzji odstępujących od 
odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 

W roku 2007 funkcjonowały na terenie powiatu gryfińskiego 2 pogotowia rodzinne,  
w których umieszczane są w trybie nagłym dzieci w wieku do lat 3. W  2007 r.  
w pogotowiach rodzinnych umieszczono 15 dzieci, z tego:  

– 6 przekazanych zostało do adopcji  
– 1 powróciło do rodziców biologicznych 
– 8 nadal przebywa w pogotowiu rodzinnym - trwa procedura, mająca na celu 

uregulowanie sytuacji prawnej dziecka.  
Z uwagi na konieczność zapewnienia opieki coraz większej liczbie dzieci, zawiązano 

niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną zawodowa rodzinę zastępczą, w której 
umieszczono 6 dzieci.  

W roku 2007 funkcjonowały na terenie Powiatu Gryfińskiego 3, niespokrewnione  
z dzieckiem wielodzietne zawodowe rodziny zastępcze, w których umieszczonych jest 19 
dzieci, z tego:  

– 2 powróciło do rodziców biologicznych 
– 1 umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
– 16 nadal przebywa w zawodowej rodzinie zastępczej 

Funkcjonujące pogotowia rodzinne oraz niespokrewnione zawodowe wielodzietne 
rodziny zastępcze doskonale spełniają swoje zadania. 

W roku 2007 na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowało także 48 pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych, otrzymujących pomoc pieniężną na kontynuowanie 
nauki. 

Na podstawie obowiązujących przepisów osoba, która osiągnęła pełnoletności w rodzinie 
zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca niektóre typy placówek opiekuńczo-
wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich i specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze, zostaje objęta pomocą mająca na celu jej życiowe 
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomoc:  

– pieniężną na usamodzielnienie, 
– pieniężną na kontynuowanie nauki, 
– w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
– w uzyskaniu zatrudnienia, 
– na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 

 
Na dzień 31 grudnia 2007r. 48 pełnoletnich wychowanków otrzymywało pomoc 

pieniężną na kontynuowanie nauki, 6 wychowanków złożyło wnioski i otrzymało pomoc 
pieniężną na usamodzielnienie w formie pieniężnej, 12 wychowanków złożyło wnioski i 
otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie w formie rzeczowej. 
Powyższą pomoc przyznano po: 

– ustaleniu w drodze wywiadu środowiskowego, sytuacji materialnej rodziców 
wychowanka, 

– opracowaniu wspólnie z osobą usamodzielnianą, indywidualnego programu 
usamodzielnienia. 

Pracownik referatu monitoruje proces usamodzielniania się wychowanka, do czasu jego 
całkowitego zakończenia. 

 
Na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w roku 2007 odbyło się 

szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych. W prasie lokalnej zamieszczone zostało 
ogłoszenie o możliwości szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych.  
W dniach 27.08-15.10.07 r. w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym Stowarzyszenia Rodzin 
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Katolickich w Szczecinie, przeszkolono 4 rodziny. W dniach 17.03-31.05.07 r. w Ośrodku 
Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie przeszkolono 3 rodziny. Program szkolenia dla 
kandydatów na rodziców zastępczych określony został w ofercie szkoleniowej przesłanej do 
PCPR w Gryfinie. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia w zakresie Rodzinnej Opieki Zastępczej wg. Programu „Rodzina” i Programu 
„Pride”. Dwie przeszkolone rodziny funkcjonują jako rodziny zastępcze.  
 
2. PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – ŚRODOWISKOWE OGNISKA 

WYCHOWAWCZE 
 
Głównym zadaniem placówek wsparcia dziennego jest wspieranie rodziny 

 w wykonywaniu jej podstawowych obowiązków, a tym samym zapobieganie umieszczaniu 
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 opiekę dla 240 dzieci, 
w miejscowościach: Drzenin, Sobiemyśl, Radziszewo, Widuchowa, Gardno, Wysoka 
Gryfińska z siedzibą w Gardnie, 2 placówki w Gryfinie. Kwota dotacji celowej z budżetu 
powiatu przeznaczona na funkcjonowanie tych placówek w 2007 roku - 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, a 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, 
– nabywanie umiejętności funkcjonowania w środowisku uczniowskim. 
Środowiskowe 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, 
zamieszkujące we wsiach popegerowskich. Wychowankowie, którzy uczestniczyli 
w zajęciach zostali zgłoszeni do ogniska przez wychowawców i pedagogów szkolnych. 
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3. PLACÓWKA RODZINNA  
 

NIEPUBLICZNY RODZINNY DOM DZIECKA ,,AGATOS” W GARDNIE - 
prowadzony przez A. i T. DRABIK  
 
 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2007 roku - 1.521,93 zł 
 

Placówka rodzinna tworzy jedną wielodzietną rodzinę dla dzieci, dla których nie 
znaleziono rodziny zastępczej lub adopcyjnej. Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka 
„AGATOS” Agnieszki i Tomasza Drabików, to placówka rodzinna zapewniająca w roku 
2007 opiekę i wychowanie, w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego dla 10 dzieci.  

Placówkę utworzono 2 stycznia 2002r. Placówka realizuje zadania na podstawie umowy 
zlecenia, zawartej 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 przekazanej podmiotowi na podstawie zawartej umowy, w 2007 roku 
wynosiła 129.957,80 zł. 

W roku 2007, na skutek wniesienia aktu oskarżenia przez Prokuraturę Rejonową 
w Gryfinie, przeciwko Panu Tomaszowi Drabikowi, Dyrektorowi placówki, podjęto szereg 
czynności zmierzających do wyjaśnienia sprawy. Szczególną opieką psychologiczną objęto 
dzieci przebywające w placówce oraz wzmożono nadzór nad placówką. Ośrodek Adopcyjno- 
Opiekuńczy w Szczecinie przebadał wszystkich wychowanków, którzy jednomyślnie 
oświadczyli, że nie wyobrażają sobie przeniesienia ich do innej placówki. Dzieci potwierdziły 
dobre relacje z opiekunami oraz niepokój jaki odczuwają na skutek toczącego się 
postępowania prokuratorskiego. Wywołało ono nadmierne zainteresowanie mieszkańców wsi 
oraz mediów i niekorzystnie wpłynęło na ich życie rodzinne. Państwo Drabik nadal chcą 
sprawować opiekę nad powierzonymi im dziećmi, w placówce przebywa obecnie 5 dzieci.  
W styczniu 2008 roku Państwo Drabik złożyli oświadczenie, że nie będą już przyjmować 
nowych dzieci do swojego domu i zamierzają wygasić działalność placówki, z chwilą 
usamodzielnienia się wszystkich wychowanków. 
 
4. DOMY DZIECKA - placówki socjalizacyjne 
 

1) DOM DZIECKA W BINOWIE, OD 01.09.2007 r. W CHOJNIE   
 

 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2007 roku - 1.598,46 zł 
 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr IX/105/2007 z dnia 28.06.2007r. 
w sprawie zmiany siedziby jednostki budżetowej, Dom Dziecka został przeniesiony z Binowa 
do Chojny, ul. Podmurze 4. Do czasu zakończenia remontu w placówce docelowej, dzieci 
mieszkają w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Żółkiewskiego 5, 74-500 
Chojna. 

Od dnia 01 grudnia 2007r., zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 239/2007 z dnia 
04.09.2007 r. rozpoczęła działalność filia Domu Dziecka w Chojnie, z siedzibą  
w Chwarstnicy, przy ul. Gryfińskiej 61. 
 W filii domu dziecka przebywa 10 dzieci w wieku od 5 do 15 lat, opiekę nad nimi sprawuje 5 
wychowawców. 
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Liczba miejsc                                43
Liczba dzieci skierowanych do placówki w 2007 roku  20  
Liczba osób zatrudnionych w placówce: 
- pracownicy pedagogiczni 
- pracownicy obsługi i administracji 

23
17
6  

Dotacja z budżetu powiatu  1.046.297,03 zł
Darowizny pieniężne     10.653,00 zł

2) DOM DZIECKA ,, Promyk” w TRZCIŃSKU- ZDROJU 
 
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2007 roku - 1.567,59 zł 
 
Liczba miejsc                                30
Liczba dzieci skierowanych do placówki w 2007 roku  15  
Liczba osób zatrudnionych placówce: 
- pracownicy pedagogiczni 
- pracownicy obsługi i administracji 

22
12
10  

Dotacja z budżetu powiatu  881.751,00 zł
Darowizny pieniężne    0 zł

 
W ramach realizacji programu naprawczego w roku 2007 dokonano zakupu wyposażenia 

na kwotę 21.200, 00 zł. Środki na ten cel pochodziły od sponsora. 
 

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego NR 16/2007 z dnia 31.12.2007r., Starosta 
Gryfiński otrzymał warunkowe zezwolenie na prowadzenie socjalizacyjnej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju, do dnia 31.12.2010r. 
 
* Pomoc finansowa dla usamodzielnionych wychowanków z domów dziecka, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych  
 
 
Lp. 

 
Rodzaj pomocy 

Liczba osób 
korzystających z pomocy

 
Kwota w zł 

 
1. 

pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki  

 
25 

 
111.109,00 

 
2. 

pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

 
2 

 
13.176,00 

 
3. 

pomoc na zagospodarowanie         
w formie rzeczowej  

 
3 

 
14.804,00 

 
4. 

 
Ogółem w roku 2007: 

 
28 

 
139.089,00 
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IV. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 

1.Zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej PFRON przekazuje środki 
finansowe zgodnie z algorytmem. Kwota środków finansowych z PFRON przekazana 
powiatowi przeznaczonych 2007r.  na realizację zadań wyniosła 1.534.439,00 zł., w tym:  

– zobowiązania ( WTZ)    - 587.860,00 zł  
– rehabilitacja społeczna  - 935 919,50zł 
– rehabilitacja zawodowa -   10.659,50 zł 

 
 
 Na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań realizowanych w 2007 r. 
ze środków PFRON następujące zadania: 
 
Lp. Nazwa zadania Liczba osób 

korzystających  
Środki finansowe  
w zł 

1. Szkolenia organizowane przez 
PUP 

              0                      0,00  

2. -Zwrot kosztów wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenie 
społeczne 
 
-Zwrot wydatków na instrumenty i 
usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

              0  
 
 
 
             4 

           0,00 
 
 
 
          10.659,50 

3. Dofinansowanie kosztów 
działania WTZ-  Goszków 

   20  uczestników  
(od 01. XII.2007– 30) 

        279.339,00 

4. Dofinansowanie kosztów 
działania WTZ - Gryfino 

 
  23 uczestników 

         
       308.521,00 

5. Dofinansowanie uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych 

Przyznano dla - 541 
osób 
niepełnosprawnych,   
- wypłacono dla 414 
osób i 127 opiekunów 

         
 
        341.093,00 
 
        

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

                
             13 
              7 
              5 

         
        249.451,00 
          16.497,00 
          12.238,00 

7.  Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny i środki 
pomocnicze 
 

              303         237.278,00 

8. Dofinansowanie sportu, kultury 
rekreacji 
Organizatorzy imprez:  
-Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych PROMYK, 
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

12 umów w tym: 802 
osoby,  

        41.198,00 
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Niepełnosprawnych MOST, 
- Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym-Koło w Gryfinie, 
- Polski Związek Niewidomych- 
Koło  w Gryfinie, 
Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych BĄDŹ 
BLIŻEJ NAS w Cedyni, 
- Polski Związek Emerytów 
,Rencistów i Inwalidów w 
Gryfinie 

9.  Koszty obsługi zadań Dochód powiatu      37.094,50       
10. Ogółem otrzymano                  1.534.439,00 
11. Wykorzystano  1.533.369,00 
 
 
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, na podstawie  umowy 
na okres do 1 roku, w uzasadnionych przypadkach można ten okres wydłużyć.  

 W 2007  roku ze sprzętu skorzystały  26 osoby: 
 

• łóżko + materac - 13 
• łóżko sterowane pilotem - 1 
• łóżko - 1 
• materac - 1 
• balkonik - 5 
• parapodium - 1 
• kule łokciowe - 10 
• wózek inwalidzki -2 

 
Problemy występujące  w realizacji zadania 
Brak środków finansowych na zakup brakującego sprzętu. 
 
Brakujący sprzęt: 

 
• wózek  inwalidzki -  10 sztuk, 
• materac antyodleżynowy - 10 sztuk, 
• 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  Niepełnosprawności w Gryfinie. Siedzibą wyjazdową Zespołu jest 
miasto Chojna.  
  
W skład Zespołu wchodzą  specjaliści: 
 

• lekarz specjalista internista              1 osoba 
• lekarz specjalista otolaryngolog      1 osoba 
• lekarz specjalista chirurg                 1 osoba 
• lekarz medycyny pracy                    1 osoba 
• lekarz specjalista psychiatra            1 osoba 
• lekarz specjalista pediatra                2 osoby 
• lekarz specjalista neurolog              1 osoba 
• psycholog                      3 osoby  
• pedagog                                           2 osoby 
• pracownik socjalny          8  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 13/2007 Starosty 
Gryfińskiego z dnia 12 lutego 2007 r. ustalono stawki wynagrodzenia na 2007 r. 
w następującej wysokości: 
 

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. 

 
Zarządzeniem Nr 50/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 02 sierpnia 2007r. za wydanie 

orzeczenia ustalono stawkę; 
1) Za wydanie orzeczenia z udziałem osoby niepełnosprawnej: 

– lekarz przewodniczący składu -20,00 zł brutto, 
– inny specjalista -12,00 zł brutto. 

2) Za wydanie orzeczenia bez udziału osoby niepełnosprawnej: 
– lekarz przewodniczący składu - 15,00 zł brutto, 
– inny specjalista - 10,00 zł brutto. 

 
Środki finansowe ( dotacja) przeznaczone na działalność Zespołu stanowiły kwotę 100.000,00 zł 
Koszt wydania 1 orzeczenia - 80,42 zł. 
W 2007r. odbyło się 120 posiedzeń składu orzekającego  
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Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń i legitymacji w 2007r. 
 

Liczba wniosków, których nie rozpatrzono w  2006 r  
Liczba złożonych wniosków z 2007 r 
Razem 

                       358 
                     1330 
                     1688 

Liczba wydanych orzeczeń ogółem                     1572  
Liczba wydanych orzeczeń dla osób od 16 roku życia                      1157 
Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia                       415 
Liczba wydanych legitymacji                       770 
Liczba negatywnie wydanych orzeczeń: 
dla osób od 16 roku życia 
dla osób do 16 roku życia 

                         89 
                         25 
                         64 

 
*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 – 28 osób 
• uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 2 osoby 
• konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
      – 135 osób 
• korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia – 149 osoby 
• zasiłek stały – 168 osób 
• zasiłek pielęgnacyjny – 447 osób 
• korzystanie z karty parkingowej – 27 osób 
• inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 4 osób 
----------------------------------------------------------- 
• Ogółem:  960 osób 

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

wniosku: 
 

• zasiłek pielęgnacyjny – 315 osób 
• świadczenie pielęgnacyjne    – 35 osób 
• inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 20 osób 
------------------------------------------------------------- 
• Ogółem:    370 osób 
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VI. OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
W CHOJNIE 
 

Przez cały 2007 r. działał Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie, 
utworzony i wyposażony w większości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

W Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, zatrudniono dwie osoby 
niepełnosprawne na pół etatu, doskonale znające i rozumiejące problemy tej grupy społecznej.     
Do zadań Ośrodka należy prowadzenie ewidencji osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Gryfińskim z podziałem na: zatrudnionych, bezrobotnych, chorych psychicznie  
i upośledzonych umysłowo, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
Ośrodek działa na rzecz poprawy statusu społecznego, warunków życiowych i zwiększenia 
aktywności w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Istotą projektu było stworzenie 
takiego Ośrodka, który będzie silnym punktem oparcia dla osób niepełnosprawnych, a taki 
właśnie ośrodek stwarza warunki, nakierowuje, doradza i udziela indywidualnej pomocy, aby 
umożliwić osobie niepełnosprawnej maksymalne wykorzystanie jej potencjalnych zdolności i 
możliwości, dla osiągnięcia jak największej życiowej samodzielności i aktywności 
zawodowej. Głównymi zadaniami Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zgodnie 
z rozdz. IX programu jest udzielanie i upowszechnianie informacji służących wyrównywaniu 
szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w szczególności o: 

1) prawach osób niepełnosprawnych w tym wynikających z kodeksu pracy, 
2) możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych 

wynikających z ustawy, z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczących: 
a) przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych, 
b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, 
c) turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych, 
d) warsztatów terapii zajęciowej (w Powiecie Gryfińskim istnieją 2 WTZ) i zakładów 

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

3) systemowych rozwiązaniach dotyczących: 
a) edukacji osób niepełnosprawnych 
b) pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego 
c) rehabilitacji leczniczej i leczenia 
d) wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych 

4) instytucjach wsparcia, 
5) oferowanych formach pomocy przez organizacje zrzeszające i działające na rzecz 

osób niepełnosprawnych, 
6) ustawowym wspieraniu pracodawców osób niepełnosprawnych, we wszelkich 

programach, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne. 
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Liczba udzielonych porad w 2007 roku: 
 

1) liczba porad telefonicznych - 1522 
2) liczba porad osobistych - 2024 
3) liczba porad udzielonych za pośrednictwem Internetu - 788 
4) liczba porad udzielonych listownie - 1375 
5) liczba przekazanych (bez względu na formę przekazu) materiałów i informacji - 5709 

 
Działalność Ośrodka zostanie przedłużona do 31 grudnia 2010 r. i w dalszym ciągu będzie 
finansowana ze środków PFRON.  
 
 
VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA 
 
1. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonujący przy PCPR i działa na podstawie ustawy  
z dnia 12 marca 2004r 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, a w szczególności: 
• organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 
• udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 
• pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status 
uchodźcy. 
• szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. 
     
    W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania  
i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie 
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie prowadzony jest Punkt Interwencji Kryzysowej. 
W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy: 
• psychologicznej, 
• poradnictwa socjalnego, 
• poradnictwa prawnego,  
• prowadzenia terapii dla ofiar przemocy w rodzinie. 
 
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki  
i terapii. 
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach 
 z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zabezpieczenia społecznego, ochrony praw 
lokatorów.  
Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny,  
w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych, oraz problemy opieki nad osobą 
niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.  
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Poradnictwo socjalne ma na celu pomoc osobom i rodzinom  we wzmacnianiu  lub 
odzyskiwaniu zdolności  do funkcjonowania  w społeczeństwie  poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych  oraz pomoc przy tworzeniu warunków  sprzyjających temu 
celowi. W pracy z osobą wobec której stosowana jest przemoc pracownik zapewnia jej 
bezpieczeństwo, ocenia stan fizyczny i psychiczny, uruchamia zasoby odwołuje się do 
wcześniejszych skutecznych sposobów radzenia sobie  w sytuacjach kryzysowych, przywraca 
poczucie kontroli, układa plan działań zmierzających do zmiany. 
Rodzaj podejmowanych działań zależy od ryzyka zagrożenia ze strony sprawcy.       
W 2007r. w Punkcie Interwencji Kryzysowej zatrudnieni byli specjaliści: psycholog, 
socjolog, prawnik, oraz terapeuta, odbywały się dyżury ( dwa razy w tygodniu) członków 
Towarzystwa  Rodzin i Przyjaciół Dzieci „Powrót z U”. 
Poniżej tabela przedstawia rodzaj udzielanych porad, ilość udzielonych porad, oraz 
zastosowanie terapii krótkoterminowej.  
                                                
Tabela I.  Rodzaj profesjonalnej pomocy w PIK (dyżury popołudniowe.) 
   
Profesjonalna pomoc Ilość udzielonych  

porad 
Terapia 
krótkoterminowa  

 
1. psycholog 

 
2. socjolog 

 
3. prawnik  

 
      4.  terapeuta 
 
           Ogółem: 

 
            37 
 
            31 
 
          154 
 
            16 
           
           238 

 
             14 
  
               - 
 
               - 
 
                5 
                
              19 

 
 
Łącznie udzielono 447 porad, z czego 238 podczas dyżurów popołudniowych. 

W 21 rodzinach zaistniała przemoc domowa (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie). 
Z powodu stosowania przemocy w rodzinie – jedną osobę dorosłą umieszczono w hostelu  
w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, jedną osobę dorosłą umieszczono w Specjalistycznym 
Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu oraz jedną matkę  
z czteroletnim dzieckiem umieszczono w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. Wobec zaistnienia podejrzenia stosowania przemocy 
wobec osoby niepełnosprawnej, jedną sprawę skierowano do sądu. Komenda Powiatowa 
Policji przesłała 12 kopii założonych Niebieskich Kart. 
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Tabela II. Zestawienie przedstawiające liczbę osób na przestrzeni siedmiu lat, wobec 
których użyto przemocy. 
 
 
         ROK 

Liczba  osób które zgłosiły 
się do PIK 

Liczba przesłanych przez 
Policję Niebieskich Kart 

      
          2000 
 
          2001 
 
         2002 
 
         2003 
 
         2004 
 
         2005 
          
         2006 
 
         2007 

 
                   19 
 
                   40 
 
                   23 
 
                   38 
 
                   40 
 
                   34 
 
                   25 
 
                   21 

 
                  1 
 
                 15 
 
                 15 
 
                 15 
 
                 27 
 
                 30 
 
                 21 
 
                 12 

   
                                                                                                    
 
Problemy z którymi zgłaszają się osoby poszukujące pomocy. 
 
Kryzysy rodzinne :                                                                              ilość porad 
 
-  związane z etapami życia w rodzinie                                                   18 
-  małżeńskie                                                                                            36                                                          
-  związane z przemocą w rodzinie                                                          21                                                          
 
 
Kryzysy psychiatryczne: 
- próby samobójcze                                                                                   4                                                          
- wynikające z zaburzeń psychicznych                                                      4                                      
- osobowościowe                                                                                        6                                                         
- alkoholizm i inne uzależnienia                                                               24                                                         
 
 
 
Kryzysy sytuacyjne: 
-  związane z utratą bliskich                                                                      8                                                         
-  związane z rozwodem                                                                           27                                                         
- problemy wychowawcze z dziećmi                                                      10                                                          
- niepełnosprawność                                                                                 36  
                                                                                                           ---------------- 
                                                                                            Razem :       194                                                        
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W ramach poradnictwa i interwencji kryzysowej pracownik PCPR ściśle współpracuje z 
Policją, ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów 
alkoholowych na terenie naszego powiatu, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 
kuratorami, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Szczecinie, Szpitalem Psychiatrycznym w 
Szczecinie-oddziałem odwykowym, detoksykacyjnym  w/w szpitala, Komisją Mieszkaniową 
– przy Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
zwłaszcza Poradnią Odwykową.                                                            
  W ramach specjalistycznego poradnictwa udziela się  porad osobom i rodzinom, które 
mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 
życiowych. 
                                                          
Tabela III.  Rodzaj udzielanej pomocy przez pracownika PCPR.  
 
 
Rodzaj 
udzielonej 
pomocy 

 
Sądy  

Gminne 
Komisje 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

Urząd Miasta 
i Gminy w 
Gryfinie  
Komisja 
Mieszkaniowa 

 
Ośrodki 
Pomocy 
Społecznej 

Samorządowa 
Komisja 
Odwoławcza 

 
Pomoc w 
załatwianiu 
spraw: 
 

 
 
      40 

 
 
      38 

 
 
    26 

 
 
     32 

             
 
    2 

 
Udzielono pomocy w napisaniu pism 138 osobom 
                                                                         
 
Tabela IV.  Formy udzielanej pomocy. 
 
 
Rodzaj udzielonej 
pomocy 
 
 

Umieszczenie w 
schroniskach dla 
bezdomnych  

Umieszczenie  w 
Ośrodku Terapii 
Uzależnień w 
Szczecinie  lub 
Oddziale 
Odwykowym  

Umieszczenie w 
ośrodkach dla ofiar 
przemocy w rodzinie  

 
Bezpośrednie 
oddziaływanie  
poprzez kontakt 
osobisty lub 
telefoniczny 
 
 

 
 
 
           6 

 
 
 
           10 

 
 
 
 3 osoby dorosłe + 
 1 dziecko 
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Tabela V.  Ilość porad udzielonych osobom uzależnionym i współuzależnionym. 
 
Rodzaj udzielonej pomocy Osobom 

uzależnionym 
 Osobom 
współuzależnionym  

 
1.Poradnictwo 
    
2.Oddziaływanie terapeutyczne 

 
3.Umieszczenie na oddziale odwykowym,  
 i Ośrodku Terapii Uzależnień 

 
        24 
 
          6 
           
 
           3 

 
          36 
 
          10 
 
 
            - 
        

 
Pracownik Punktu Interwencji Kryzysowej informował petentów o przysługujących im 
prawach i uprawnieniach  również  w zakresie: 
- problemów mieszkaniowych                                                6                                          
- problemów finansowych                                                    32                 
- umieszczenia w DPS                                                            4                  
- otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności                    25 
 
Pracownik PIK udzielał pomocy: 
 1. repatriantom  na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o  repatriacji.     
 2. pogorzelcom- 1 rodzina w 2007r.  
 3. uchodźcom – w 2007r. brak.  
 

W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
odbyły się dwie edycje ”Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy”. 
Pierwsza trwająca trzy miesiące tj. w czerwcu, lipcu i wrześniu, na którą Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki w Szczecinie przeznaczył kwotę 15.000 zł. Wzięło w nim udział 6 osób- 
sprawców przemocy w rodzinie, zobowiązanych przez Sąd Rejonowy w Gryfinie do wzięcia 
udziału w w/w programie. Osoby te objęte były kuratelą w związku z naruszeniem 
współżycia rodzinno-społecznego, szczególnie skazanych z art.207 §1 Kodeksu karnego. 
W drugiej edycji „Programu” wzięło udział łącznie 9 osób – sprawców przemocy. „Program” 
trwał w terminie od października do listopada 2007r. Kwota przeznaczona na realizację tej 
edycji wynosiła 7.500 zł. Realizacja programów przebiegała dwutorowo poprzez: 
• indywidualne poradnictwo profesjonalne, 
• grupowe zajęcia korekcyjno – edukacyjne w formie warsztatów. 
 
Programy realizowane były w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
przy ul. Łużyckiej 87, dwa razy w tygodniu. Dotacja celowa przyznana powiatowi 
Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 70/2007 z dnia 28 lutego w dziale 852- 
Pomoc społeczna, rozdział 85220 § 211 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. 
 

Zgodnie z art. 19 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz.U.Nr61, poz.593 z 2004r. organizowane są szkolenia w zakresie doskonalenia 
zawodowego kadr pomocy społecznej na terenie powiatu. 
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W dniach 23 i 24 maja 2007r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się szkolenie  
nt. „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”.  
Szkolenie zorganizowano we współpracy z Zachodniopomorskim Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 
w Szczecinie. Celem tego szkolenia było:  
• praktyczne przedstawienie prawidłowej procedury tworzenia w powiecie lokalnego 
systemu pomocy  dziecku i rodzinie, 
• zawiązanie Zespołu Programowego, który będzie tworzył w danym powiecie lokalny 
system pomocy dziecku  i rodzinie  oraz będzie mógł opracowywać programy w tym 
zakresie, 
• nauka pisania programów i projektów pomocowych na rzecz dziecka i rodziny i poznanie 
zasad aplikowania o środki na te programy do źródeł ich finansowania. 
 
 Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele: 
 
• ośrodków pomocy społecznej wszystkich gmin,  
• komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 
• poradni psychologiczno- pedagogicznych, 
• placówek  opiekuńczo- wychowawczych, 
• organizacji pozarządowych, działających  na terenie powiatu, a także pedagodzy szkolni, 
psycholodzy, pielęgniarki środowiskowe, policjanci i kuratorzy sądowi.  
Łącznie uczestniczyło 36 osób. 
 

Szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu 
zorganizowano w dniu 11.12.2007r. w siedzibie Starostwa Powiatowego na temat 
„Wypalenia zawodowego pracownika socjalnego”. Prowadzącym szkolenie był psycholog 
dr Jerzy Wojciechowski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zgodnie z listą obecności wzięło  
w nim udział 13 osób – pracowników socjalnych. Na temat „Przemocy w rodzinie” szkolenie 
przeprowadzono również w siedzibie Starostwa Powiatowego dla pracowników socjalnych, 
prelegentami były pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie  
i Świnoujściu. 
      W dniu 07 grudnia 2007 r odbyło się szkolenie  dla pracowników socjalnych nt. „Handel 
ludźmi” Prelegentem w/w szkolenia był Pan Janusz Modrzejewski z Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.Wzięło w nim udział 15 osób, w tym kuratorzy sądowi 
i pracownicy socjalni ops-ów i domów dziecka.  

Ponadto odbyło się spotkanie z pracownikami ośrodków pomocy społecznej dotyczące 
przygotowania dokumentacji związanej z ich działaniami,  przed umieszczeniem dziecka w 
placówce. 
      29 października 2007 r. zorganizowano spotkanie z organizacjami pozarządowymi na 
temat działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i możliwości uzyskania 
dofinansowania ze środków PFRON przez osoby niepełnosprawne. Spotkanie odbyło się  
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 
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VIII. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 
1. Podstawy funkcjonowania 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.  
Wykonuje zadania z zakresu: 

1) pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, 
2) 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 1999r. (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). 

Dnia 31 maja 2007 r. Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr VIII/101/2007 w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Społecznej pn. „Kierunki zmian w Powiecie 
Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 
Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2010”.  Uchwałą Rady Powiatu nr IX/113/2007 przyjęto 
do realizacji „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie 
Gryfińskim na lata 2007-2015”. Przedstawiono w niej cele strategiczne i operacyjne polityki 
społecznej, a także wykaz realizatorów, terminów, źródeł finansowania, zamierzonych 
efektów. W dniu 20 listopada 2007r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XIII/150/07 przyjęła Program 
Pomocy Społecznej pod nazwą: „Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem  
i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012”. 
 
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 i rodzinach 
zastępczych, 

2) przygotowano dokumentację do zlecenia w drodze otwartego konkursu ofert zadań z 
zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i 
Trzcińsku Zdroju 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)  organizowano opiekę w rodzinach zastępczych, 
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10) udzielano pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich 
dzieci, 

11) kierowano dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
12) udzielano pomocy pieniężnej repatriantom, 
13) współpracowano z organizacjami pozarządowymi, 
14) finansowano i nadzorowano 2 warsztaty terapii zajęciowej, 
15) orzekano o niepełnosprawności, wydawano orzeczenia, legitymacje i opinie dla osób 

niepełnosprawnych, 
16) dofinansowano osobom niepełnosprawnym zakup sprzętu ortopedycznego i środków 

pomocniczych, 
17) przeprowadzono wywiady środowiskowe, 
18) udzielano porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych, a także prowadzono 

program dla sprawców przemocy w rodzinie, 
19) opracowano następujące dokumenty: 

a) „Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu 
opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2010”, 

b) „Powiatową strategię  rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie 
Gryfińskim na lata 2007-2015”, 

c) „Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie 
Gryfińskim na lata 2007-2012”. 

3. Kadra pracowników PCPR w Gryfinie 
 

Lp. Stanowisko Wykształcenie,  kwalifikacje 
1. Konsultant ds. domów 

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

Samorządowe, 
- Studia podyplomowe: Organizacja i Administrowanie 

Pomocą Społeczną 

2. 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. Pracownik Socjalny 
  

- wyższe licencjacie, kier. Pedagogika – Doradztwo 
Społeczne 

- Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych: zawód 
Pracownik Socjalny  

4. Konsultant Opiekuńczo– 
Wychowawczy 

- Wyższe magisterskie kier. Nauki o Rodzinie 

5. Główna Księgowa - średnie technik – ekonomista 
- Zachodniopomorska Szkoła Biznesu kier. Ekonomia (w 

trakcie) 
6 Starszy Referent w Zespole 

ds. Orzekania  
o  Niepełnosprawności 

- wyższe licencjacie, kier. Politologia – Integracja 
Europejska, 

- Studia podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy z Unii 
Europejskiej  

7. Referent ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

 Pedagogika opiekuńcza, wyższe magisterskie kier. Socjologia
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8. Referent - średnie Liceum Profilowane - profil socjalny 
- studia licencjackie kier. Pedagogika – praca socjalna 
 

9. Pracownik Socjalny 
 

- wyższe magisterskie kier. Pedagogika – Praca socjalna z 
resocjalizacją 

 
10. Konsultant ds. Osób 

Niepełnosprawnych 
 

- wyższe magisterskie kier, Wychowanie techniczne 
 
 

11. Starszy Referent w Ośrodku 
Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w 
Chojnie – ½ etatu 
 

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

- studia podyplomowe Prawo Administracyjne i 
Samorządowe  

- kurs dla Pracowników Ośrodków Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych 

 
 
12. 

 
Starszy Referent w Ośrodku 
Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w 
Chojnie  ½ etatu 
 

 
- średnie  
- kurs dla Pracowników Ośrodków Informacji dla Osób 

Niepełnosprawnych 

 
 
 
IX. 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. 
 
 
1. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
1) Adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie  

ul. Żółkiewskiego 5, na potrzeby grupy usamodzielnienia dla najstarszych 
wychowanków domów dziecka w Powiecie Gryfińskim.  

2) Realizacja programów naprawczych w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju. 

3) Stworzenie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych składającego się z: 
a) placówek socjalizacyjnych w Chojnie i Trzcińsku-Zdroju,  
b) filii w Chwarstnicy,  
c) placówki interwencyjnej w Chojnie, 
d) grupy usamodzielnienia w Chojnie.   

4) Utworzenie mieszkania chronionego w Chojnie (internat ZSP nr 2). 
5) Zwiększenie liczby rodzin zastępczych: zawodowych, spokrewnionych, 

niespokrewnionych – szkolenie rodzin. 
6) Zlecenie organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert, prowadzenie DPS  

w Nowym Czarnowie. 
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7) Tworzenie placówek dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych 
w celu zapobieżenia umieszczenia w całodobowych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych. 

8) Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy 
9) Rozszerzenie punktu informacji w Chojnie o punkty poradnictwa np. w Cedyni, 

Mieszkowicach, Moryniu itp. 
10) Otwarcie „błękitnego pokoju” służącego do przesłuchań dzieci – ofiar przestępstw. 
11) Uzupełnienie wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
12) Utworzenie Centrum Wolontariatu. 
13) Przeniesienie wszystkich dzieci (16) z Powiatu Gryfińskiego umieszczonych  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, do placówek lub 
rodzin zastępczych w naszym powiecie. 

14) Relokacja siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do budynku 
przy ul. Łużyckiej (budynek internatu Zespołu Szkół nr 2 w Gryfinie). 

15) Realizacja projektu systemowego w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 


