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POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE GRYFI ŃSKIM w 2008 r.  

I. INFORMACJE WPROWADZAJ ĄCE 
 

Na terenie Powiatu Gryfińskiego w systemie pomocy społecznej działają: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 4 miejsca 
hostelowe dla ofiar przemocy w rodzinie, 4 domy pomocy społecznej w tym trzy 
prowadzone przez organizacje pozarządowe, 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze - 
socjalizacyjne, połączone od 01.07.2008r. w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-
Wychowawczą w  Chojnie, 1 Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka „Agatos” w Gardnie,  
117 rodzin zastępczych, 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 zaj ęciowej, Ośrodek 
Informacji ds. Osób Niepełnosprawnych w Chojnie z punktem wyjazdowym w Cedyni, 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie, „Bł ękitny pokój” 
słuŜący do przesłuchań dzieci – uczestników postępowań sądowych. 
 
1. Zadania pomocy społecznej 
 

Zadaniem pomocy społecznej jest umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜanie 
trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są wstanie pokonać, przy wykorzystaniu własnych 
środków, moŜliwości i uprawnień. 
 
Zadanie szczegółowe: 
      -    świadczenie usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej, 

-    zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci  
      i młodzieŜy, szczególnie ze środowisk zagroŜonych patologiami Ŝycia  
      społecznego,   przede wszystkim :  

* prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
* organizowanie, szkolenie i powoływanie rodzin zastępczych, 

-    organizowanie róŜnych 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 (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, 
poz. 728) do zadań własnych powiatu naleŜy: 

• 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 
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adopcyjno-opiekuńczych, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym, a takŜe tworzenie i wdraŜanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 

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

• przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki 
osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego  
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze 
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze lub młodzieŜowe 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 Ŝycia po zwolnieniu  
z zakładu karnego, 

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

• pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się 
do Ŝycia, opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego  
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny 
zastępcze, oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze,  

• organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pienięŜnej 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, realizacja zadań 
wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 
poziomu Ŝycia 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  
(tj.Dz. U. z 2008r. Nr14, poz. 92) 

 
• powołanie i prowadzenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 

(zadanie z zakresu administracji rządowej), 
• rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (ze środków PFRON). 
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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  

sprzęt rehabilitacyjny 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, 
– dofinansowanie  imprez rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych 

organizowanych przez organizacje społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
2) Rehabilitacja zawodowa – realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy: 
 

– organizowanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,  
– dokonywanie zwrotu kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej, 
– zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia,  
– finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych, 
– finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy, 
– przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.  

 
 

II. PLACÓWKI  POMOCY  SPOŁECZNEJ  

Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej o łącznej 
liczbie 400 miejsc. Dwie placówki przeznaczone są dla osób przewlekle somatycznie chorych 
i są to: 

• Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (75 miejsc) 
• Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (82 miejsca) 

Pozostałe dwa domy, to placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i są to: 
• Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – dla dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie (120 miejsc) 

• Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – dla dzieci młodzieŜy i dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie (123 miejsca). 

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. 

W stosunku do mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej przed dniem 
01 stycznia 2004 r. 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.)  
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Koszt utrzymania mieszkańców umieszczonych w dps przed 01.01.2004r. pokrywany 
jest z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu (w tym równieŜ z dochodów 
mieszkańców).  

Koszt utrzymania mieszkańców umieszczonych w dps po 01.01.2004r. pokrywa 
mieszkaniec i gmina. 

 
 
ZESTAWIENIE LICZBY OSÓB PRZYJ ĘTYCH DO DPS W 2008 ROKU: 
 

liczba osób umieszczonych w dps. – decyzje kierujące z gminy (na nowych zasadach) 53 
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 2008 r. 53 
 

 
 
Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
w roku 2008. 
Realizacja programu naprawczego: 
I.  Zadanie: rozpoczęto w roku 2007. 
Wymiana dachu krytego eternitem oraz remont wiat ogrodowych kwota: 50.000,00zł 
Zadanie zrealizowano na przełomie roku 2007/2008  
Dodatkowo wykonano remont ławek na terenie oraz pomalowano ściany wiat. 
Ogółem wydatkowano z budŜetu jednostki 2.831,55zł 
II.  Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji obiektu: 
Zadanie zrealizowano w lipcu 2008 r. 
III. W trakcie realizacji są  zadania które zostaną wykonane w ciągu roku 2008 i 2009. 
Zadania te polegają na : 
- Wymianie posadzki w budynku wielofunkcyjnym (sala gimnastyczna), izolacja cieplna  
i przeciwwilgociowa, 
Wartość:- 84 118,95zł 
IV.  Zadanie:                                              
- Remont i wymiana instalacji elektrycznej. 
Wartość:  131.657,31zł 
V. Zadanie:  
- Termomodernizacja przegród zewnętrznych w obiektach (remonty dachów w pawilonie 
wielofunkcyjnym i w pawilonach 1-3). Wymiana części izolacji ścian wewnętrznych  
i zewnętrznych z odgrzybieniem i malowaniem (pawilony 1-3), 
- Modernizacja systemu wentylacyjnego, wykonanie wentylacji kanałowej, nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz modernizacja instalacji sanitarnej. 
Przewidywany termin zakończenia robót: 19.08.2009 r.                                                       
Prace przebiegają w duŜym tempie. Wykonano izolację stropów, przyziemia, pawilonu II, III 
oraz sali gimnastycznej – budynek wielofunkcyjny. 
Wartość: - 2 651 625,64 zł. 
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Informacja dotycząca remontów: 
 
1.  Wykonano naprawy dachu w pawilonie nr 3, kwota brutto: - 22.844,95 
2.  Wykonanie naprawy dachu na pawilonie nr 3 pola nr D5 i D6 oraz roboty uzupełniające  
     - kwota brutto: -25.063,28 
Szkolenia pracowników: 
 
Temat kursu: „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych jako podstawa integracji  
i budowania wraŜliwości społecznej” 
Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy Cechu Rzemiosł 
RóŜnych i Przedsiębiorców w Gryfinie. 
Termin: od 01.04.2008 r. do 17.07.2008 r. 
Uczestnicy: 7 osób 
Cel kursu: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi  
i niepełnosprawnymi wraz z podstawami masaŜu i rehabilitacji, doskonalenia umiejętności 
personalnych oraz organizacji pracy i przedsiębiorczości. 
Temat kursu: „Nowe kompetencje, umiejętności drogą do sukcesu zawodowego” 
Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy Cechu Rzemiosł 
RóŜnych i Przedsiębiorców w Gryfinie. 
Termin: od 19.08.2008 r. do 08.08.2008 r 
Cel kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu języka niemieckiego, obsługi 
komputera, autoprezentacji, komunikacji, radzenia sobie ze stresem oraz organizacji pracy i 
przedsiębiorczości.  
 

Informacja o zatrudnieniu w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
w poszczególnych grupach na dzień 31.12.2008 r. 

 
Umowy o pracę 
 
Lp
. 

Nazwa grupy Osoby Etaty 

1. Kierow. jed. organ. 1 1 
2. Administracja 5 4,5 
3. Obsługa 4 4 
4. Dział opiekuńczo-

terapeutyczny 
69 68,75 

- Pielęgniarki starsze 2 2 
- Specj. pracy socjalnej 1 1 
- Starszy prac. socjalny 1 1 
- Starsza opiekunka 31 31 
- Opiekunka 14 14 
- Młodsza opiekunka 6 6 
- Starsza pokojowa 5 5 
- Pokojowa 3 3 
- Terapeuta 1 1 
- Instr. terapii zajęciowej 2 2 
- Kierow. DR 3 2,75 

Ogółem: 79 78,25 
 
Przygotowanie zawodowe (Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie) - 2 osoby. 
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Prace interwencyjne (Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie) – 1 osoba 
Zastępcza słuŜba wojskowa (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) – 1 osoba. 
 
Umowy zlecenie – 8 osób, 
 
1. konserwator węzła cieplnego od 02.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
2. informatyk od 02.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
3. elektryk od 02.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 
4. pielęgniarka od 05.08.2008 r. do 31.12.2008 r. 
5. pielęgniarka od 05.08.2008 r. do 31.12.2008 r. 
6. pielęgniarka  od 05.08.2008 r. do 31.12.2008 r. 
7. pielęgniarka od 02.01.2008 r. do 30.09.2008 r. 
 8.pielęgniarka – umowa cywilno-prawna od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r. 
 
Wskaźnik zatrudnienia wynikający z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) 
 
1) dla domu, dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie wynosi nie mniej niŜ 0,6. 
Dom zapewnia 55 miejsc dla w/w grupy mieszkańców (55 x 0,6 = 33 etaty) 
 
2) dla domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie wynosi nie mniej niŜ 0,5. 
Dom zapewnia 68 miejsc dla omawianej grupy mieszkańców (68 x 0,5 = 34 etaty) 
 
Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zatrudnionych jest 69 osób 
personelu opiekuńczo-terapeutycznego w formie umowy o pracę na 68,75 etatu. Spełnia to w 
pełni wymagany rozporządzeniem wskaźnik zatrudnienia. Zwiększa go równieŜ fakt 
zatrudnienia pielęgniarek w formie umowy-zlecenia oraz umów cywilno prawnych – ogółem 
4 osoby. 
  
 
Liczba miejsc w DPS 123 
Liczba umieszczonych osób – z decyzją kierującą wydaną przed 
dniem 01.01.2004 r. (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) 

 15 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 78,25 
Wysokość dotacji 2426.283,00 
Środki własne powiatu 581.291,44 
Środki z gminy 244.521,56 
Środki finansowe ogółem 3252.096,00 
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Działania podejmowane na rzecz wzmacniania zdrowia w 2008 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
L.p Działania 

prozdrowotne 
Temat Teren objęty 

działaniem/miejsce 
Ilość 

uczestni
ków 

Realizator/ 
Realizatorzy/orga

nizatorzy 

Uwagi 

1. Kampanie/akcje a)Udział w akcji Sprzątanie Świata 
2008– Polska 
 
 
b) IX Powiatowa Prezentacja śycia 
Twórczego Osób Niepełnosprawnych i 
Wychowanków Domów Dziecka  pn. 
Nasza Ziemia Nasz Dom 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Szczepienie przeciw grypie 

- Teren DPS N. 
Czarnowo, Okolice 
Krzywego Lasu 

 
- Placówki szkolno –

wychowawcze, domy 
pomocy społecznej, 
domy dziecka, szkoły 
specjalne  i inne 
placówki  z terenu 
Powiatu Gryfińskiego  

 
 
 
 
 
-  DPS w Nowym 
Czarnowie  

60 
 
 
 
180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
130 

-UM i Gm . 
Gryfino,uczestnicy 
zajęć terapii w 
DPS N. Czarnowo 
-Dom Pomocy 
Społecznej w 
Nowym Czarnowie 
, GDK Gryfino, 
Sarostwo 
Powiatowe w 
Gryfinie, 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 
Niepełnospra- 
wnych MOST 
 
-DPS N. Czarnowo   

 

2.  Zawody/imprezy 
sportowe 

a)Imprezy Rekreacyjno – integracyjne, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Placówki opiekuńczo- 
wychowawcze, 
Powiatu Gryfińskiego  

 DPS Nowe Czarnowo – 
Gryfino 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPS Nowe 
Czarnowo 
 
- Placówki 

wychowawcze, 
opiekuńcze 
Powiatu 
Gryfińskiego - 
Gryfino 
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b) Udział w Gryfińskich Biegach 
Przełajowych – Noworoczny, 
Wiosenny, Jesienny  
c) Zawody sportowe w Schwedt 
 
 
d) Zawody Pływackie 
 
 
 
 
 
e) Wycieczki, rajdy ,pielgrzymki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 DPS N. Czarnowo 
 
DPS N.Czarnowo, 
Gryfino 
 
 
 
Centrum Wodne 
„Laguna” 

 
-     Nowe Czarnowo 
- Puszcza Bukowa 
- Lubicz 
- Cedynia Siekierki 
- Pniewo 
- Osiedle Słoneczne- 

Szczecin 
- Witnica –Park 

Dinozaurów 
- Karkonosze  
 
-    Krzywy Las i okolice 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
46 
 
 
9 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DPS N. Czarnowo 
MOS Gryfino 
 
Władze  i słuŜby 
miasta Schwedt 
 
 
 
WTZ Gryfino, 
DPS Nowe 
Czarnowo 
 
 
DPS N. Czarnowo 
Stowarzyszenie 
MOST 
TPD Nowe 
Czarnowo 
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d) Animator Sportu Osób 
Niepełnosprawnych – Edycja wiosenna 
i jesienna – zajęcia sportowe 
 
 
 
 
 
 
 

- DPS N. Czarnowo    
30 

 
Wojewódzki 
Szkolny Związek 
Sportowy, DPS 
Nowe Czarnowo 

3. Inwestycje dla 
potęgowania 
zdrowia 

Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych 
i mieszkalnych do potrzeb 
niepełnosprawnych 
Termomodernizacja DPS Nowe 
Czarnowo 

- DPS N. Czarnowo 130 Starostwo 
Powiatowe w 
Gryfinie, DPS 
Nowe  Czarnowo 

 

4.  Inne Imprezy kulturalne, integracyjne, 
rekreacyjne, turnusy rehabilitacyjne itp. 

Teren DPS w Nowym 
Czarnowie 

Wszyscy 
mieszkańcy 
w zaleŜności 
od potrzeb i 
moŜliwości  

 

Pracownicy DPS w 
N. Czarnowie, 
zaprzyjaźnione 
placówki, 
instytucje itp.  

Wykaz w 
sprawozdaniu z 
działalności Domu 
Pomocy 
Społecznej w 
Nowym Czarnowie 
w 2008 r. 
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   We wrześniu 2008 r. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie rozpoczął 
realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn.: NASZA ZIEMIA NASZ DOM 
zgodnie z Uchwałą Nr 389/ 2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.06.2008 r.  
W dniu 15 września 2008 r. do 14 placówek wysłano zaproszenia i informacje 
dotyczące spotkania w sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury,  w celu 
zaprezentowania w dowolnej formie artystycznego wyrazu, zdobytej wiedzy  
i przeprowadzonych działań z zakresu ekologii.  
   W dniu 09 października 2008 r. w Gryfińskim Domu Kultury odbyła się ,,IX 
Powiatowa Prezentacja śycia Twórczego Osób Niepełnosprawnych  
i Wychowanków Domów Dziecka pod hasłem „NASZA ZIEMIA – NASZ DOM” . 
Uczestniczyły w niej osoby niepełnosprawne z domów pomocy społecznej, szkół 
specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka oraz innych 
placówek z terenu Powiatu Gryfińskiego zajmujących się wspieraniem i edukacją osób 
z problemami psychicznymi, fizycznymi i społecznymi. Łącznie w spotkaniu 
uczestniczyło 13 zespołów –  ok. 150 osób. 
    Zespoły z poszczególnych placówek zaprezentowały swoje umiejętności i wiedzę z 
zakresu ekologii na scenie w formie inscenizacji słowno- muzycznych, przedstawień 
teatralnych i innych , a w sali GDK ,, LECH” uczestnicy spotkania i goście z widowni 
podziwiali wystawę prac rękodzieła o tematyce związanej z ochroną środowiska. 
Prace zostały wykonane przez podopiecznych placówek uczestniczących w spotkaniu. 
Do wykonania informatorów, scenografii, rekwizytów, kostiumów, prac na wystawę 
wykorzystano środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gryfinie   
W wyniku realizacji zadania o zasięgu powiatowym osiągnięto zamierzone efekty 
ekologiczne: 
 
- Została poszerzona wiedza i podniesiona świadomość  ekologiczna 

wśród uczestników i gości spotkania. 
- Wzbogacono formy pracy w zakresie edukacji ekologicznej. 
- Poprzez propagowanie działań pobudzone zostały zachowania 

proekologiczne wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych osób zarówno 
sprawnych jak i niepełnosprawnych. 

 
           efekty rzeczowe: 
 

- Zakupione narzędzia i przybory zostaną wykorzystane do zadań w 
pracowniach terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, szczególnie w ergoterapii. 

- Wykonane kostiumy, rekwizyty, elementy scenografii będą przydatne 
uczestnikom terapii podczas realizacji innych zadań. 
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Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w roku 
2008 r. 
 
1. Remonty i inwestycje:  

a) Zakupy inwestycyjne: 
• kserokopiarka  – 4.233,40 zł., 
• BIOPTRON  – 5.600,00 zł., 
• remont kaplicy  – 66.218,18 zł., 
• remont dźwigu  – 20.924,92 zł., 
• remonty bieŜące  – 34.502,59 zł. (zakup materiałów remontowych, prace 

remontowe wykonano we własnym zakresie) 
 
 

2. Szkolenia pracowników: 
 

• Zamówienia publiczne – koszt szkolenia - 350,00 zł., 
• Szkolenia BHP –  koszt szkolenia - 951,60 zł. 

 
 

3. Wskaźnik zatrudnienia – 0,55 
 

4. Stan mieszkańców na dzień 31.12.2008 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 84,20 
Wysokość dotacji 2.286.220,00 zł. 
Środki własne powiatu 12.888,82 zł. 
Środki z gminy 211.840,00 zł. 
Środki własne z odpłatności mieszkańców 496.689,07 zł. 
Środki własne inne (wpłaty pracowników i sióstr) 93.421,64 zł. 
Środki finansowe ogółem 3.101.059,53 zł. 

 
 
Od dnia 1 stycznia 2008 r. Powiat Gryfiński w drodze otwartego konkursu ofert zlecił 
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: 

• Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju zlecono Stowarzyszeniu 
„Dom z Sercem”, 

• Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach zlecono Stowarzyszeniu „Pod 
Dębami”. 
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Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Dębcach                                                                                                                        
w roku 2008. 
 

1. Remonty i inwestycje przedstawia poniŜsza tabela: 
 
Data remontu Wyszczególnienie remontów Koszt remontu 

28.02-12.03.08 Remont pomieszczeń biurowych 8.392,77 
17.01-05.02.08 Remont kaplicy - świetlica 6.383,54 
28.05-05.06.08 Jadalnia - rehabilitacja 8.595,78 
03.07-09.06.08 Gabinet zabiegowy – dyŜurka  5.491,94 
05.06-09.06.08 MontaŜ drzwi P/POś 13.260,00 
05.06-28.06.08 Remont łazienki i ubikacji  - pawilon 2 9.496,86 
01.12-15.03.09 Remont tarasu 41.433,49 

     02.01 -18.03.08 Remont stołówki wraz z  zakupem 
wyposaŜenia  –  krzeseł i stołów 

12.240,00 

01.08.08 Wymiana drzwi w łazienkach 1.173,15 
  106.467,53 

 

 

2. Szkolenia pracowników – przeprowadzono szkolenia okresowe  z zakresu  

       BHP,    minimum sanitarnego oraz szkolenia dotyczące Kodeksu Pracy. 

Ponadto personel oddziału opiekuńczo-terapeutycznego został przeszkolony  

o sposobie opieki nad chorymi na cukrzycę, nadciśnienie, Alzhaimera, demencje 

starcze. 

3. Realizacja programów -  program PFRON: 

• Program „PEGAZ” – złoŜono wniosek na komputer z oprogramowaniem dla 1 

mieszkańca, który został załatwiony odmownie ze względu na stan zdrowia tego 

mieszkańca.  

• na indywidualne wnioski trzech mieszkańców zakupiono łóŜka rehabilitacyjne. 

• na trzy indywidualne wnioski mieszkańców zakupiono sprzęt rehabilitacyjny tj. 

rower, steper i wiosła. 

           •  dla 7 mieszkańców zorganizowano turnus rehabilitacyjny. 

4. Wskaźnik zatrudnienia za rok 2008: 

- średnia zatrudnienia w dziale opiekuńczo-wspomagającym   

   Wyniosła = 45 etatów (37 + 7 etatów wolontariuszy + 1 osoba z Biura Pracy) 

   w dziale bytowym :  5,25 etatów 
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 Tabela przedstawia dane wg stanu na dzień 31.12.2008 r. 

LICZBA MIEJSC W DPS               75 

Liczba umieszczonych osób –z decyzją kierującą wydaną przed 

dniem 01.01.2004 (na starych zasadach) – oraz osoby przeniesione z 

innych placówek 

             34 

Liczba umieszczonych osób – z decyzją kierującą wydaną przez 

gminę  (po 1 stycznia 2004r. – na nowych zasadach) 

             41 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 41,38 

Wysokość dotacji 806.448,00 

Środki własne powiatu  ( zapłata za zobowiązania za rok 2007)    47.459,00 

Środki z gmin   559.613,00 

Środki własne stowarzyszenia (wpłaty ZUS i inne)   526.026,56 

Środki finansowe  OGÓŁEM  1.939.546,56 
 
Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju  
w roku 2008. 

1. Wykonane remonty: 
• Wymiana 30 szt. drzwi na piętrze budynku 

• Wymiana kotła c.o. 
 
 

2. Wskaźnik zatrudnienia – 0,56 
 
 

Liczba miejsc w DPS               82 
Liczba umieszczonych osób – z decyzją kierującą wydaną przed dniem 
01.01.2004r. (na starych zasadach) – osoby przeniesione z innych placówek 

              40 

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

              42 

Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty                     60,23 
Wysokość dotacji 1.018.608,00 zł. 
Środki własne powiatu 3.315,97 zł. 
Środki z gminy 596.331,00 zł. 
Środki własne z odpłatności mieszkańców 543.622,58 zł. 
Środki finansowe ogółem 2.161.877,55 zł. 
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III. OPIEKA I WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIE śY 

 
1. RODZINY ZAST ĘPCZE 

 
   Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat naleŜy: 

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 pienięŜnej 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 pienięŜnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci. 

Realizacja powyŜszych zadań odbywa się poprzez: 
1) Rodzinną opiekę zastępczą. 
2) Programy pomocy dziecku i rodzinie. 

   W ciągu roku 2008 na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowało 117 rodzin 
zastępczych (umieszczonych w nich było 188 dzieci) w tym:  
- 90 rodzin spokrewnionych z dzieckiem ( 117 dzieci); 
- 21 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem ( 31 dzieci);  
- 2 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego ( 16 dzieci); 
- 4 zawodowe  niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze ( 24 dzieci);  
   Na podstawie Postanowień Sądów Rejonowych w roku sprawozdawczym zawiązano 37 
rodzin zastępczych, którym na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 
przyznano pomoc pienięŜną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie 
zastępczej oraz pomoc pienięŜną na zagospodarowanie.    
Na mocy Postanowień Sądów Rejonowych rozwiązano 8 rodzin zastępczych, z których:  
- 3 dzieci powróciło do rodziców biologicznych,  
- 2 dzieci zostało umieszczonych w innych rodzinach zastępczych 
- 2 dzieci umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej   
- 2 dzieci skierowano do młodzieŜowych ośrodków szkolno- wychowawczych. 
   W 2008r pogotowia rodzinne i zawodowe wielodzietne rodziny zastępcze opuściło 15 
dzieci, z których: 
- 11 dzieci przekazano do adopcji; 
-   3 dzieci umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej; 
-   1 dziecko zmarło.          
   Pracownicy socjalni dokonują, co najmniej raz w roku, na podstawie wywiadu rodzinnego 
(środowiskowego), oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka w rodzinie zastępczej. 
Funkcjonujące pogotowia rodzinne oraz niespokrewnione zawodowe wielodzietne rodziny 
zastępcze doskonale spełniają swoje zadania, zaspokajając bieŜące potrzeby zapewnienia 
miejsca dzieciom młodszym, które ze względu na wiek nie mogą być umieszczone w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
   Podstawą przyznania lub odmowy pomocy pienięŜnej jest decyzja administracyjna. 
Starosta Powiatu Gryfińskiego wydał w 2008 roku 228 decyzji administracyjnych 
zmieniających lub przyznających pomoc pienięŜną. 
W roku 2008 wpłynęło 1 odwołanie od wydanej decyzji. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Szczecinie utrzymało zaskarŜoną decyzję w mocy. 
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   Na podstawie art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2008r, Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-
wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko, zawiera porozumienie w sprawie 
umieszczenia dziecka i wysokości wydatków, o których mowa  w ust. 2 lub 3w/w ustawy. 
z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed 
umieszczeniem w rodzinie zastępczej  lub skierowaniem do placówki opiekuńczo-
wychowawczej. 
  W związku z powyŜszym w roku 2008 podpisano 7 porozumień zawartych pomiędzy 
powiatem gryfińskim a innymi powiatami dotyczących rodzin zastępczych: 
W roku 2008r. wpływy za pobyt dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach 
zastępczych na terenie powiatu gryfińskiego wynosiły -  106.940,70 zł.  
Wydatki powiatu gryfińskiego za pobyt dzieci pochodzących z naszego powiatu, 
przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynosiły  
– 80.958,56 zł. 
   W przypadku nie realizowania obowiązku alimentacyjnego przez rodziców biologicznych, 
Starosta wydaje decyzję o odpłatności. Sytuację materialną rodziców biologicznych, bada 
pracownik socjalny w drodze wywiadu alimentacyjnego. W przypadku trudnej sytuacji 
materialnej, Starosta moŜe odstąpić od ustalenia odpłatności na wniosek lub z urzędu.  
W roku 2008 sprawdzono sytuację materialną u 376 rodziców biologicznych, z tego:   
- 82 rodziców biologicznych nie Ŝyje,  
- w 38 przypadkach nie zostało ustalone ojcostwo,  
- 58 rodziców biologicznych płaci na dzieci świadczenia alimentacyjne,  
- w 134 przypadkach niemoŜliwe było ustalenie miejsca pobytu rodziców biologicznych 
dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,  
- odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ustalono 4 rodzicom biologicznym, 
-z powodu trudnej sytuacji materialnej wydano 60 decyzji odstępujących od odpłatności za 
pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 
    
    Na podstawie obowiązujących przepisów osoba, która osiągnęła pełnoletniość 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 mającą na celu jej Ŝyciowe 
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną a takŜe pomoc:  

1. pienięŜną na usamodzielnienie,  
2. pienięŜną na kontynuowanie nauki, 

                  3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym  mieszkanie 
                        chronione, 

4. w uzyskaniu zatrudnienia,  
5. na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 
 

W roku 2008 na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowało 51 usamodzielnionych 
wychowanków rodzin zastępczych, z tego: 
                 - 51 otrzymywało miesięczną pomoc pienięŜną na kontynuowanie nauki,  

- 1 wychowanek otrzymał pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej, 
- 7 wychowanków otrzymało pomoc pienięŜną na usamodzielnienie. 
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PowyŜszą pomoc przyznano po: 
1) ustaleniu w drodze wywiadu środowiskowego sytuacji materialnej 
wychowanka, 
2) opracowaniu wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu 
usamodzielnienia. 

Pracownik referatu monitoruje proces usamodzielniania się wychowanka, do czasu jego 
całkowitego usamodzielnienia się. 
 
 
Na realizację zadań pomocy społecznej wydatkowano w 2008r. kwotę 1.759.286,13 zł. 
 
 

 
Rodzaj przyznanej pomocy 
 

Kwota 

 
Miesięczna pomoc pienięŜna dla  rodzin zastępczych 
 

 
1.333.965,70 zł 

 
Jednorazowa pomoc pienięŜna dla nowo utworzonych 
rodzin 
 

 
 

20.597,87 zł 

 
Pomoc pienięŜna dla pełnoletnich wychowanków rodzin 
zastępczych, kontynuujących naukę  

 
205.364,60 zł 

 
Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie dla wychowanków 
opuszczających rodziny zastępcze 

 
24.058,00 zł 

 
Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie w formie rzeczowej 
dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych 

  4.777,26 zł 

Wynagrodzenie  za pełnienie funkcji pogotowia 
rodzinnego i wielodzietnej niespokrewnionej zawodowej 
rodziny zastępczej 

 
170.522,70 zł 

 
Razem: 
 

1.759.286,13 zł 
 

 
 
Informacja z realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem współfinansowanych  

       ze środków MPiPS 
 
   Dnia 20.06.2008r został rozstrzygnięty otwarty konkurs na finansowe wspieranie 
programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.   W ramach tego konkursu Powiat 
Gryfiński otrzymał dotację celową w wys. 70.000,00 zł na realizację dwóch programów: 
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I. „Tworzenie infrastruktury niezb ędnej dla dobrego funkcjonowania 
rodzin zastępczych (dostęp do specjalistów z róŜnych dziedzin oraz do 
róŜnych form wsparcia rodzin zastępczych)”- 35.000,00zł 
II.  „Promowanie tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem 
zawodowych rodzin zastępczych”- 35.000,00zł 

   W ramach realizacji w/w programów od sierpnia 2008r Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie   w Gryfinie podjęło następujące działania. 

- Warsztaty psychoedukacyjne dla zawodowych niespokrewnionych rodzin 
zastępczych i ich wychowanków; 
- Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych w miejscu ich 
zamieszkania; 
- Promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez udział pracowników PCPR  
w festynach, biesiadach, doŜynkach na terenie powiatu, w trakcie których 
udzielane były niezbędne informacje i porady; 
- Spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych i ich wychowanków. 

 
  

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 26.03.2008r. 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 budŜetu 
powiatu przeznaczona na funkcjonowanie tych placówek w 2008 roku -78.276,00 zł.  
   Wymierne rezultaty realizacji zadania, to zapewniona opieka dla 240 dzieci, organizacja ich 
czasu wolnego, systematyczna pomoc dziecku i jego rodzinie w trudnych sytuacjach 
Ŝyciowych, a przede wszystkim: 
- podniesienie poczucia własnej wartości, 
- poprawa wyników w nauce, 
- poprawa relacji dziecko – rodzic, 
- lepsze zaspokojenie potrzeb Ŝyciowych dzieci i młodzieŜy, 
- poprawa stanu emocjonalnego dziecka w środowisku rodzinnym i społecznym, 
- zwrócenie większej uwagi rodziców na sprawy własnych dzieci, 
- odciąŜenie socjalne ( doŜywianie dzieci, zakup odzieŜy), 
- 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 popegeerowskich. Wychowankowie, którzy uczestniczyli                           
w zajęciach zostali zgłoszeni do ogniska przez wychowawców i pedagogów szkolnych. 
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CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKU ŃCZO-WYCHOWAWCZE 
 
PLACÓWKA RODZINNA - NIEPUBLICZNY RODZINNY DOM DZIEC KA 
,,AGATOS” W GARDNIE - prowadzony przez A. i T. DRABIK  
 
 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2008 roku - 1.967,66 zł 
 
   Niepubliczny Rodzinny Dom Dziecka „AGATOS” Agnieszki i Tomasza Drabików,              
to placówka rodzinna zapewniająca w roku 2008 opiekę i wychowanie, w warunkach 
zbliŜonych do domu rodzinnego dla 5 dzieci.  
   Placówkę utworzono 2 stycznia 2002r. Państwo Drabik realizowali zadanie na podstawie 
umowy zlecenia nr 1/PCPR/2003 do dnia 31 grudnia 2008r. Wysokość dotacji przekazanej 
podmiotowi na podstawie w/w umowy w 2008 roku wynosiła 85.204,85 zł. 
   W związku z obowiązującymi przepisami oraz Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego 
Nr 3/2008 z dnia 18.04.2008r. Państwo Drabik otrzymali zezwolenie warunkowe na 
prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do dnia 31.12.2008r.           
    Z pięciorga wychowanków przebywających w placówce, troje pełnoletnich wychowanków 
zostało usamodzielnionych, natomiast dwoje małoletnich zostało przeniesionych do placówek 
na terenie Szczecina. Z dniem 01.01.2009r. placówka została wykreślona z rejestru placówek 
opiekuńczo-wychowawczych Wojewody Zachodniopomorskiego i oficjalnie zakończyła 
działalność. 
 
 
PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE 
 
DOM DZIECKA W CHOJNIE I FILIA W CHWARSTNICY   
 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2008 roku – 2.095,46 zł 
 
   Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr IX/105/2007 z dnia 28.06.2007r.                
w sprawie zmiany siedziby jednostki budŜetowej, Dom Dziecka został przeniesiony z Binowa 
do Chojny, ul. Podmurze 4. Do czasu zakończenia remontu w placówce docelowej, tj. do dnia 
10.04.2008r., dzieci mieszkały w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,                        
ul. śółkiewskiego 5, 74-500 Chojna.  
 
Liczba miejsc                                40 
Liczba dzieci skierowanych do placówki w 2008 roku  22                                   
Liczba osób zatrudnionych w placówce: 
- pracownicy pedagogiczni 
- pracownicy obsługi i administracji 

31 
19 
12                                                                           

Dotacja z budŜetu powiatu  1.038.662,00 zł 
Darowizny pienięŜne    0,00 zł 

 
 
 
 
 
 



20 
 

DOM DZIECKA ,, Promyk” w TRZCI ŃSKU ZDROJU 
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2008 roku - 1.702,04 zł 
 
Liczba miejsc                                30 
Liczba dzieci skierowanych do placówki w 2008 roku  10                                   
Liczba osób zatrudnionych placówce: 
- pracownicy pedagogiczni 
- pracownicy obsługi i administracji 

24 
15 
9                                                                           

Dotacja z budŜetu powiatu  983.651,00 zł 
Darowizny pienięŜne    0 zł 

 
   W ramach standaryzacji placówki w Trzcińsku-Zdroju pozyskano środki od Wojewody                    
w wysokości 150.000,00zł na utworzenie grupy usamodzielnienia, dla najstarszych 
wychowanków placówki. Wyodrębnienie grupy usamodzielnienia pozwoli na zmniejszenie 
liczby wychowanków w placówkach oraz przystosowanie starszych dzieci do samodzielnego 
Ŝycia w środowisku. 
 
    W dniu 29.05.2008r. Rada Powiatu w Gryfinie przyjęła uchwałę Nr XIX/206/2008               
w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju                                  
w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4. 
Przekształcenie w/w placówek nastąpiło 01.07.2008r. BudŜet przekształconej placówki 
od 01.07.2008r. do 31.12.2008r. wynosił 1.068.413,06 zł. Wojewoda Zachodniopomorski, 
Decyzją Nr 08/2008 z dnia 20.10.2008r. zezwolił warunkowo Staroście Gryfińskiemu na 
prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie do dnia 
31.12.2010r. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Chojnie ma charakter 
interwencyjno-socjalizacyjny a w jej skład wchodzą: 
 

1. Placówka Socjalizacyjna w Chojnie , ul. Podmurze 4 
Ilość miejsc w placówce - 30 
Powierzchnia zabudowy- 428,10 m² 
Powierzchnia uŜytkowa- 1018,5 m² 
Kubatura- 3.901 m³ 
 

2. Placówka socjalizacyjna w Trzcińsku-Zdroju, ul. Dworcowa 3 
Ilość miejsc w placówce - 30  
Powierzchnia zabudowy - 323,1 m² 
Powierzchnia uŜytkowa – 670,9 m² 
Kubatura – 4.330,6 m³ 

 
3. Placówka socjalizacyjna w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 61 

Ilość miejsc w placówce - 10  
Powierzchnia zabudowy - 165,3 m² 
Powierzchnia uŜytkowa - 158,7 m² 
Kubatura - 563,0 m³ 
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Opis organizacji pracy w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych 

   Organizacja pracy ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb Ŝyciowych dziecka zgodnie                
z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo -  
wychowawczych, jeŜeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu  
rodzinnym. 

   Wychowawcy w placówkach organizują pracę z grupą dzieci oraz realizują z dziećmi  
indywidualne plany pracy, które modyfikowane są w zaleŜności od zmieniającej się sytuacji  
dzieci, nie rzadziej niŜ co pół roku. W placówce działa stały zespół ds. okresowej oceny  
sytuacji  dziecka, w skład którego  wchodzą: dyrektor, pedagog, psycholog, pracownik 
socjalny, wychowawca kierujący  procesem wychowawczym dziecka oraz przedstawiciele 
instytucji zajmujących się problematyką  dziecka. 

   W placówce w Chojnie przebywało w 2008 r 39 dzieci (w tym 7 dzieci w MOW) w trzech 
koedukacyjnych grupach rodzinkowych i 11 dzieci w placówce w Chwarstnicy. W placówce     
w Trzcińsku-Zdroju przebywało 42 dzieci w trzech koedukacyjnych grupach rodzinkowych.     
W godzinach przedpołudniowych w kaŜdej z placówek funkcjonuje świetlica dla dzieci                        
z placówki, z uwagi na  zróŜnicowane godziny pobytu w szkołach. Praca w placówce 
opiekuńczo - wychowawczej  ukierunkowana jest na funkcjonowanie zbliŜone do modelu 
przeciętnej wielodzietnej rodziny. Utworzone grupy rodzinkowe starają się funkcjonować                    
w formie zbliŜonej do naturalnej rodziny, w których wszystkie dzieci na równych prawach 
współuczestniczą w Ŝyciu grupy. Podopieczni wspólnie z wychowawcami przygotowują  
śniadania i kolacje, uczą się codziennych, Ŝyciowych czynności. Wychowankowie  
uczęszczają  do  szkół:  podstawowej,  gimnazjum  i  do  szkół  ponadgimnazjalnych. Pracę 
wychowawców wspierają: psycholog i pracownik socjalny 

 

Dane dot. Dzieci, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2008r. 

 

Lp. Powód opuszczenia placówki Ilość dzieci 

  1. Usamodzielnienie  8 

  2. Adopcja 2 

  3. Umieszczenie w rodzinie zastępczej 1 

  4. Zmiana orzeczenia sądu na MOS lub MOW 5 

  5. Powrót do domu rodzinnego 9 

              Łącznie: 25 

 

Inwestycje w placówkach 

1. Przebudowa zespołu budynków, remont oraz zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych i sportowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Chojnie i przekazanie budynku nr 6 dla Domu Dziecka w Chojnie.  

2. Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju tj. odwodnienie, wykonanie 
izolacji i instalacji odgromowej, wykonanie docieplenia i elewacji na budynkach oraz 
docieplenie dachu na łączniku obiektu.   
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   Oprócz dzieci przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu 18 dzieci 
pochodzących z naszego terenu przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 
terenie innych powiatów. W roku 2008 przekazano innym powiatom, jako zwrot środków 
ponoszonych na utrzymanie tych dzieci  kwotę 478.110,68 zł. 
 
Powiat myśliborski – 1 dziecko – 28.610,00 
 
Powiat goleniowski – 1 dziecko – 27.637,74 
 
Powiat koszaliński – 3 dzieci – 73.765,47 
 
Powiat białogardzki – 5 dzieci - 120.000,00  
 
Powiat łobeski – 6 dzieci – 166.756,92 
 
Powiat stargardzki – 1 dziecko – 36.728,07 
 
Miasto Szczecin – 1 dziecko  - 24.612,48 
                                                                                                                                                                                                                                            
Informacje o szkoleniach pracowników placówek socjalizacyjnych 
 
 
Lp. 

 
Temat szkolenia 
 

 
Przez kogo organizowane 

Liczba 
uczestników 

1. 3-dniowe szkolenie nt. „Praca z 
rodziną biologiczną w kierunku 
powrotu dziecka umieszczonego w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej 
do domu rodzinnego”. 

11.06.2008r. Instytut 
Postępowania Twórczego                    
w Koszalinie 

 
1 

2. Specjalistyczna konferencja nt. 
Edukacja  i promocja abstynencji w 
ciąŜy w ramach kampanii „CiąŜa bez 
alkoholu”. 

09.09.2008r. Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego 
Stowarzyszenia „SOS dla 
Rodziny”. 

 
1 

3. Ogólnopolska konferencja nt. 
„Dziecko  z Zespołem Zaburzenia 
Więzi – RAD”. 

15.10.2008r. 
Zachodniopomorska Fundacja 
Pomocy Rodzinie „Tęcza 
Serc” w Szczecinie 

 
2 

4. Konferencja naukowa nt. „Terapia 
pedagogiczna wyzwaniem naszych 
czasów”. 

15.05.2008r. Szczecińska 
Szkoła WyŜsza Collegium 
Balticum 

 
1 

5. Szkolenie nt. „Nowelizacja przepisów 
rachunkowości budŜetowej”. 

10.09.2008r. Lubuskie 
Centrum Edukacji 
Samorządowej i 
Specjalistycznej w Gorzowie 
Wlkp. 

  
1 
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Pomoc finansowa dla usamodzielnionych wychowanków z domów dziecka, 
młodzieŜowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych  
 
 
 
Lp. 

 
Rodzaj pomocy 

 
Liczba osób 
korzystających z pomocy 

 
Kwota w zł 

 
1. 

Pomoc pienięŜna na 
kontynuowanie nauki  

 
28 

 
116.840,87 

 
2. 

Pomoc pienięŜna na 
usamodzielnienie 

 
2 

 
9.882,00 

 
3. 

Pomoc na zagospodarowanie               
w formie rzeczowej  

 
4 

 
19.719,00 

 
4. 

 
Ogółem w roku 2008: 

 
x 

 
146.441,87 

 
Informacja z realizacji programu z zakresu opieki nad dzieckiem współfinansowanych  

       ze środków MPiPS 
 
   Dnia 20.06.2008r został rozstrzygnięty otwarty konkurs na finansowe wspieranie 
programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.   W ramach tego konkursu Powiat 
Gryfiński otrzymał dotację celową w wys. 90.000,00zł na program pn.„ Tworzenie mieszkań 
chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych  
i rodzin zastępczych” 
 
Zadanie określone Porozumieniem nr 21/16/2008r. realizowano w okresie od 30.07.2008r.  do 
31.12.2008r. Utworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych zostało zrealizowane w części dotyczącej 
wykonania niezbędnego remontu oraz wyposaŜenia pomieszczeń. Wspólnie z Wielofunkcyjną 
Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie oraz ośrodkami pomocy społecznej 
rozpoczęto rekrutację osób, które będą mieszkały w przygotowanych mieszkaniach 
chronionych.    
Opis zrealizowanego zadania  
   W związku z szerokim zakresem prac niezbędnych do przystosowania pomieszczeń 
Internatu ZSP w Chojnie, o powierzchni  422,40 m², część prac remontowych została 
wykonana przy zaangaŜowaniu środków własnych Powiatu Gryfińskiego.  
W ramach realizacji projektu wyremontowano oraz starannie wyposaŜono: 
- 10 pokoi mieszkalnych 
- salonik - świetlicę 
- 2 kuchnie 
- łazienkę oraz miejsce do prania i suszenia bielizny 
- pomieszczenie administracyjne. 
W tak przygotowanych mieszkaniach chronionych, usamodzielniani wychowankowie 
placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych mają sprzyjające warunki do 
podjęcia samodzielnego Ŝycia, przy wsparciu opiekuna usamodzielnienia oraz koordynatora 
zadania. Lokalizacja mieszkań chronionych daje moŜliwość ukończenia nauki w wybranym 
zawodzie lub znalezienia pracy. Zamieszkanie w mieszkaniu chronionym  jest alternatywą dla 
środowiska patogennego, do którego najczęściej powracali usamodzielniani wychowankowie.  



24 
 

   W związku z koniecznością wykonania czasochłonnych prac remontowych, zasiedlenie 
przygotowanych mieszkań chronionych odbędzie się w bieŜącym roku. Rozpoczęto juŜ 
rekrutację wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin 
zastępczych, ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, które nie mają moŜliwości powrotu 
do domu rodzinnego. Opinię na ten temat wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy co do 
miejsca zamieszkania rodziców wychowanka, który równieŜ będzie partycypować w kosztach 
utrzymania się wychowanka. W mieszkaniach chronionych wyodrębnione zostaną dwie 
grupy: męska i Ŝeńska,  w tym 5 kobiet i 5 męŜczyzn. 
 
Informacja o wydatkach przy realizacji zadania 
Całkowity koszt (w zł)                                                            [112.519,18] 
  w tym: 
 - wielkość dotacji (w zł)                                                 [90.000,00] 
 - wielkość środków własnych (w zł)                               [22.519,18] 
 - wielkość środków pozyskanych z innych źródeł                    [0,00] 
 

 
Lp. Rodzaj kosztów 

(wydatków) i sposób 
ich kalkulacji 

Całość zadania Poprzednie okresy 
sprawozdawcze 
(narastająco) 

BieŜący okres 
sprawozdawczy 

Koszty 
(wydatki) 
całkowite 

w tym 
wydatki            
z dotacji 

Koszty 
(wydatki) 
całkowite 

w tym 
wydatki                
z dotacji 

Koszty 
(wydatki) 
całkowite 

w tym 
wydatki              
z dotacji 

1. WyposaŜenie 5 
pokojów 
mieszkalnych 
 

 
40.341,85 

 
39.758,47 

 
0,00 

 
0,00 

 
40.341,85 

 
39.758,47 

2. WyposaŜenie kuchni 
 

14.352,88 14.352,88 0,00 0,00 14.352,88 14.352,88 

3. Wykonanie podłóg 
 

30.468,41 30.468,41 0,00 0,00 30.468,41 30.468,41 

4. DoposaŜenie łazienki 
w pralki, Ŝelazka i 
suszarki do odzieŜy  
 

 
 

5.420,24 

 
 

5.420,24 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

5.420,24 

 
 

5.420,24 

5. Materiały 
elektryczne 

2.665,52 0,00 0,00 0,00 2.665,52 0,00 

6. Materiały budowlane               
i remontowe 

 
6.310,86 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
6.310,86 

 
0,00 

7. WyposaŜenie pokoju 
– saloniku 

 
5.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
5.000,00 

 
0,00 

8. DoposaŜenie 
pomieszczeń w 
karnisze firany, 
lampki itp. 

 
 

3.485,67 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

3.485,67 

 
 

0,00 

9. Wynajem 
pomieszczenia  na 
cele administracyjne 
zadania   

 
 

4.473,75 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

4.473,75 

 
 

0,00 

 
 

 
ogółem 

 
112.519,18 

 
90.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
112.519,18 

 
90.000,00 
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Informacja o realizacji projektu systemowego ze środków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Tytuł projektu: Minimalizacja Wykluczenia Społecznego w Powiecie Gryfińskim 
Priorytet: VII  Promocja Integracji Społecznej. 
Działanie: 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. 
Poddziałanie: 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji . 
 
Projektodawca: 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. 
 
Partnerzy: 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju; 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej; 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach; 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie; 
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie; 
 
Koszty ogółem: 844.234,00zł 
w tym: pozyskane z Unii Europejskiej: 759.810,00 zł  
Wkład własny (krajowy) : 84.424,00 zł 
(w postaci wynagrodzenia pracowników socjalnych) 
 
Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie liczby osób wykluczonych i zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym w Powiecie Gryfińskim.  
Beneficjentami projektu ze strony PCPR byli usamodzielnieni wychowankowie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy nie zdobyli wykształcenia, 
pozostają bez stałego zatrudnienia i nie radzą  sobie w dorosłym Ŝyciu. 
Cele szczegółowe projektu: 
- zawarto 45 kontraktów socjalnych; 
- podpisano 10 indywidualnych programów usamodzielnienia; 
- przeprowadzono warsztaty aktywizujące; 
- udzielono indywidualnego poradnictwa; 
- zintensyfikowano działania aby część uczestników (około 20%) znalazła zatrudnienie  
  na rynku pracy; 
- utworzono i wyposaŜono KIS w Gryfinie i w Trzcińsku-Zdroju; 
- zorganizowano imprezy integracyjne dla uczestników projektu; 
- zorganizowano konferencję promocyjną mającą na celu rozpowszechnienie 
  w/w działań w całym Powiecie Gryfińskim. 
 
Podniesiono kwalifikacje zawodowe uczestników projektu poprzez szkolenia zawodowe: 
 
- pracownik budowlany – roboty wykończeniowe – 8 uczestników; 
- operator koparko-ładowarki – 7 uczestników; 
- pracownik handlowy z elementami HACCP – 16 uczestników; 
- opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masaŜu – 24 uczestników; 
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Uczestników projektu wytypowano na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej 
przez komisję, która wytypowała: 
- w OPS Gryfino –  15 uczestników; 
- w OPS Banie – 10 uczestników; 
- w OPS Trzcińsko-Zdrój – 10 uczestników; 
- w OPS Widuchowa – 10 uczestników; 
- w PCPR Gryfino – 10 uczestników; 
 
W projekcie załoŜyliśmy rezultaty miękkie takie jak:  
 
-zwiększenie motywacji do podjęcia pracy, 
-zwiększenie akceptacji uczestników projektu w środowisku w którym funkcjonują, 
-wzrost samooceny i poczucia własnej wartości, 
-zniwelowanie problemów związanych z ograniczonym dostępem do usług rynku pracy, 
-wzrost aspiracji zawodowych beneficjentów projektu wskutek zwiększenia zaufania  
   we własne siły i umiejętności, 
-wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji  społecznej   
   z  instytucjami rynku pracy. 
 
W projekcie osiągnięto rezultaty twarde takie jak: 
 
- przeszkolenie 55 osób, 
- wydanie 55 zaświadczeń o ukończeniu warsztatów aktywizujących, 
- udzielenie wsparcia psychologicznego 55 osobom, 
- udzielenie wsparcia doradcy zawodowego 55 osobom, 
- wydanie 55 certyfikatów zawodowych, 
- przygotowanie 55 pakietów materiałów szkoleniowych, 
- 18 osób znalazło zatrudnienie, 

 
 
 
 
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 w 2008 r.  na realizację zadań wyniosła 2 092 929,00 zł, w tym 
wykorzystano na:  

– zobowiązania ( WTZ)    -    710 942,00zł  
– rehabilitacj ę społeczną  - 1 197 959,87zł 
– rehabilitacj ę zawodową –   132 362,99zł 
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 Na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań realizowanych w 2008 r. ze 
środków PFRON, sfinansowano następujące zadania: 

 
Lp. Nazwa zadania Liczba osób 

korzystających  
 Środki finansowe  w     
zł 

1. Szkolenia organizowane przez PUP               0                            0,00  
2. - Finansowanie kosztów szkolenia i 

przekwalifikowania zawodowego 
osób niepełnosprawnych, 
-Jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gosp. lub rolniczej, 
- Finansowanie wydatków na 
instrumenty i usługi rynku pracy na 
rzecz osób niepełnosprawnych, 
- Zwroty kosztów wyposaŜenia 
stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej 

              3     
 
 
              3 
 
              4 
 
 
              1 

           4.768,00 
 
 
          93.234,86 
 
           6.400,13 
 
 
         27.960,00 

3. Dofinansowanie kosztów działania 
WTZ-  Goszków 

   30  uczestników  
    

        402.420,00 

4. Dofinansowanie kosztów działania 
WTZ - Gryfino 

   23 uczestników         308.522,00 

5. Dofinansowanie uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych 

Przyznano dla – 642 
osób 
niepełnosprawnych 
 

         
        421.992,00 
      
        

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

              63 :    
     
              18 
              28 
              17 

        245.405,00 : 
 
        152.583,00 
          63.524,00 
          29.298,00 

7.  Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny i środki 
pomocnicze 

              469         457.620,00 

8. Dofinansowanie sportu, kultury 
rekreacji 
Organizatorzy :  
-Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych PROMYK, 
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych MOST, 
- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym-Koło w 
Gryfinie, 
- Polski Związek Niewidomych- Koło  w 
Gryfinie, 
- Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych BĄDŹ BLIśEJ NAS 
w Cedyni, 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Gryfinie 
- Związek Sybiraków – Koło Terenowe 
w Gryfinie 

18 umów, w tym : 
1.227 osób 

         72.942,87 

  9.  Koszty obsługi zadań           50 525,00 
10. Wykorzystano      2 091 789,86 
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2. WYPOśYCZALNIA SPRZ ĘTU REHABILITACYJNEGO 

 
   Przy Centrum działa wypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt wypoŜyczany jest na 
podstawie orzeczenia o niesprawności lub zaświadczenia lekarskiego. WypoŜyczalnia czynna 
jest od poniedziałku do piątku. Sprzęt wypoŜyczany jest nieodpłatnie, na podstawie  umowy 
na okres do 1 roku, w uzasadnionych przypadkach moŜna ten okres wydłuŜyć.  

 W 2008  roku ze sprzętu skorzystało  30 osób: 
 

• łóŜko + materac - 9 
• łóŜko sterowane pilotem - 1 
• krzesło prysznicowe - 1 
• chodzik - 3 
• balkonik - 4 
• parapodium - 1 
• kule łokciowe - 7 
• wózek inwalidzki - 4 

 
Problemy występujące  w realizacji zadania 
Brak środków finansowych na zakup brakującego sprzętu. Z powodu duŜego zmniejszenia 
środków PFRON na dofinansowanie zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, naleŜy poczynić 
starania o pozyskanie do wypoŜyczalni większej ilości specjalistycznego sprzętu 
rehabilitacyjnego w celu jego nieodpłatnego wypoŜyczania. 
 
Brakujący sprzęt: 

• wózek  inwalidzki -  5  sztuk, 
• materac antyodleŜynowy – 5  sztuk, 
• łóŜko rehabilitacyjne (sterowane pilotem) - 5 sztuk. 

 
 
V. POWIATOW Y 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.  
  
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     1 osoba 
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• pracownik socjalny    6  osób 
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 09/2008 Starosty 
Gryfińskiego z dnia 29 lutego 2008 r. ustalono stawki wynagrodzenia w następującej 
wysokości: 
 

1) Za wydanie orzeczenia z udziałem osoby niepełnosprawnej: 
– lekarz przewodniczący składu - 25,00 zł brutto, 
– inny specjalista - 17,00 zł brutto. 

2) Za wydanie orzeczenia bez udziału osoby niepełnosprawnej: 
– lekarz przewodniczący składu - 20,00 zł brutto, 
– inny specjalista - 15,00 zł brutto. 

 
Środki finansowe ( dotacja) przeznaczone na działalność Zespołu stanowiły kwotę 103.000,00 zł 
Koszt wydania 1 orzeczenia - 64,66 zł. 
W 2008r. odbyło się 101 posiedzeń składu orzekającego. 
 
 
Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń i legitymacji w 2008r. 
 

 
Liczba złoŜonych wniosków z 2008 r 
 

                                       
                     1663         
                      

Liczba wydanych orzeczeń ogółem                      1593                  
Liczba wydanych orzeczeń dla osób po 16 roku Ŝycia                      1230 
Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku Ŝycia                        363 
Liczba wydanych legitymacji                        856 
Liczba negatywnie wydanych orzeczeń: 
dla osób po 16 roku Ŝycia 
dla osób do 16 roku Ŝycia 

                         67 
                         25 
                         42 

 
Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności: 

a) Osoby powyŜej 16 roku Ŝycia, podział ze względu na cel składania wniosku: 
• odpowiednie zatrudnienie – 39 osób 
• szkolenie – 1 osoba 
• uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 8 osób 
• konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
      – 147 osób 
• korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia – 373 osoby 
• zasiłek pielęgnacyjny – 683 osoby 
• korzystanie z karty parkingowej – 36 osób 
• inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 8 osób 
 
• Ogółem:   1295 osób 
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b) Osoby przed ukończeniem 16 roku Ŝycia, podział ze względu na cel składania 
wniosku: 

 
• zasiłek pielęgnacyjny – 340 osób 
• świadczenie pielęgnacyjne    – 19 osób 
• inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 9 osób 
------------------------------------------------------------- 
• Ogółem:    368 osób 

 
 
 
VI. OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
W CHOJNIE 
 
    W 2008r. działał Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie, utworzony i 
wyposaŜony w większości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Działalność  Ośrodka rozszerzono o punkt wyjazdowy w Cedyni.  
   W Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, zatrudniono dwie osoby 
niepełnosprawne : jedna na cały etat, druga na 1/2 etatu, doskonale znające i rozumiejące 
problemy środowiska osób niepełnosprawnych.     Do zadań Ośrodka naleŜy 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 Ŝyciowych i zwiększenia aktywności w Ŝyciu 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 umoŜliwi ć osobie 
niepełnosprawnej maksymalne wykorzystanie jej potencjalnych zdolności i moŜliwości, dla 
osiągnięcia jak największej Ŝyciowej samodzielności i aktywności zawodowej. Głównymi 
zadaniami Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zgodnie z rozdz. IX programu 
jest udzielanie i upowszechnianie informacji słuŜących wyrównywaniu szans osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie, w szczególności o: 

1) prawach osób niepełnosprawnych w tym wynikających z kodeksu pracy, 
2) moŜliwościach 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, 
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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. 
 

Liczba udzielonych porad w 2008 roku: 
Ilość udzielonych informacji ogółem 3232 w tym: 
- telefonicznie - 802 
- osobiście - 1790 
- listownie i e-mail - 157 
- specjaliści w Ośrodku - 428 
 
Najczęściej udzielane informacje dotyczyły w szczególności: 
- turnusów rehabilitacyjnych -  632 
- likwidacji barier - 262 
- uprawnień komunikacyjnych -  385 
- informacji dotyczących  pomocy społecznej i innych instytucji( organizacji) -  528 
- programów  realizowanych  przez PFRON - 515 
 
Dodatkowo utworzony w maju punkt w Cedyni pozwolił na dotarcie do informacji dla 
większej liczby osób. W 2008 r. z punktu skorzystało  50 osób,  którym udzielono 120 
informacji. Odbyło się równieŜ spotkanie ze Stowarzyszeniem „Bądź BliŜej Nas” z Cedyni. 
 
Ośrodek wydał równieŜ jesienią materiały informacyjne i uruchomił stronę internetową 
www.oino.info 
Liczba materiałów informacyjnych: 
- ulotki 300; 
- wizytówki 200; 
- plakaty 50. 
 
Środki finansowe PFRON przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka w 2008 r. to kwota 
59.274,00zł. 
Działalność Ośrodka zostanie przedłuŜona do 31 grudnia 2010 r. i w dalszym ciągu będzie 
finansowana ze środków PFRON w wnioskowana kwota dotacji na 2009 r. - 118.000,00zł.  
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VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA 
 
1.OŚRODEK INTERW ENCJI KRYZYSOWEJ          
   Pracownik Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej wykonuje zadania wynikające  
z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, oraz z ustawy z dnia 20 lipca 2005r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie : 
 
-  Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
-  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 Ośrodek 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 takŜe terapię rodzinną.  
 
    W pracy z osobą wobec której stosowana jest przemoc pracownik zapewnia 
bezpieczeństwo, a rodzaj podejmowanych działań zaleŜy od ryzyka zagroŜenia ze strony 
sprawcy. Ocenia się stan fizyczny i psychiczny osoby pokrzywdzonej, uruchamia zasoby - 
odwołuje się  
do wcześniejszych skutecznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 
przywraca poczucie kontroli, układa plan działań zmierzających do zmiany. 
 
    
 
   W 2008r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnieni są profesjonaliści: psycholog, 
prawnik i socjolog.  
PoniŜej tabela przedstawia rodzaj udzielanych porad, ilość przyjętych osób, ilość udzielonych 
porad, oraz zastosowanie terapii krótkoterminowej. 
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Tabela I.  Rodzaj profesjonalnej pomocy w OIK ( dyŜury popołudniowe )   
 
Profesjonalna pomoc Ilość przyjętych osób Ilość udzielonych  

porad 
Terapia 
krótkoterminowa  

 
1. psycholog 

 
 

2. socjolog 
 

3. prawnik  
 
         Ogółem: 

 
           48 
 
 
           32 
 
         155 
           
         235     

 
            59 
 
 
            38 
        
          190 
             
          287 
 

 
            23 
  
 
            14             
 
            - 
 
           37 

 
    Łącznie udzielono  430 porad. Pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielił 181 
porad (łącznie z dyŜurami popołudniowymi). Prawnik udzielił 190 porad,  a psycholog  - 59. 
W 23 rodzinach zaistniała przemoc domowa ( fizyczna psychiczna, seksualna zaniedbanie). 
W wyniku stosowania przemocy w rodzinie oraz niebezpieczeństwa zagroŜenia Ŝycia, dwie 
kobiety ( w tym jedną z dzieckiem) umieszczono w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu. Jedną  matkę z dwójką dzieci umieszczono w 
Hotelu przy ul. ŁuŜyckiej 91. Ponadto trzy sprawy skierowano do sądu  
w tym jedna dotyczyła molestowania seksualnego osoby niepełnoletniej. 
Komenda Powiatowa Policji przesłała 7 kopii załoŜonych Niebieskich Kart.  
Ofiarom przemocy domowej pracownik OIK udzielił pomocy zgodnie z kompetencjami..  
Problemy z którymi zgłaszają się osoby poszukujące pomocy. 
 
Kryzysy rodzinne :                                                                              ilość porad 
 
-  związane z etapami Ŝycia w rodzinie                                                       25 
-  kryzysy małŜeńskie                                                                                33         
-  przemoc w rodzinie                                                                                36 
Kryzysy psychiatryczne: 
- próby samobójcze                                                                                      5                                                                                   
- kryzysy wynikające z zaburzeń psychicznych                                           10 
- osobowościowe                                                                                       13 
- alkoholizm i inne uzaleŜnienia                                                                 56 
Kryzysy sytuacyjne: 
- kryzysy związane z utratą bliskich                                                             7 
- kryzysy związane z rozwodem                                                                 30 
- problemy wychowawcze z dziećmi                                                        
 ( bulimia, anoreksja, ADHD)                                                                      6 
- niepełnosprawność                                                                                  19 
                                                                                    ------------------------------------ 
                                                                               Razem:                              240                       
    W ramach poradnictwa i interwencji kryzysowej pracownik ściśle współpracuje  z Policją,  
kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów 
alkoholowych na terenie naszego powiatu, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 
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kuratorami, Ośrodkiem Terapii UzaleŜnień w Szczecinie, Szpitalem Psychiatrycznym  
 w Szczecinie-oddziałem odwykowym, detoksykacyjnym w/w szpitala, oraz Niepublicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej zwłaszcza Poradnią Odwykową.                                                     
  W ramach specjalistycznego poradnictwa pracownik udziela porad osobom i rodzinom 
które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 
Ŝyciowych.                                                                                                       
Tabela II.  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 
napisaniu 
pisma do.. 
 

 
 
      38 

 
 
       36 

 
 
       25 

 
 
      40 

             
 
       - 

Udzielono pomocy w napisaniu pism 139 osobom. 
 
Tabela III.   Formy udzielanej pomocy. 
 
Rodzaj udzielonej 
pomocy 
 
 

Umieszczenie w 
schroniskach dla 
bezdomnych  

Umieszczenie  w 
Ośrodku Terapii 
UzaleŜnień w 
Szczecinie  lub 
Oddziale Odwykowym  

Umieszczenie w 
ośrodkach dla ofiar 
przemocy w rodzinie 

 
Bezpośrednie 
oddziaływanie  
poprzez kontakt 
osobisty lub 
telefoniczny 
 
 

 
 
 
           3 

 
 
 
           13 

 
 
3 osoby dorosłe + 
3  dzieci  

 
Tabela IV.  Ilość porad udzielonych  osobom uzaleŜnionym i współuzaleŜnionym 
 
Rodzaj udzielonej pomocy Osobom uzaleŜnionym  Osobom współuzaleŜnionym  
 
1.Poradnictwo 
    
2.Oddziaływanie 
terapeutyczne 
 
3.Umieszczenie na 
oddziale odwykowym, 
detoxie 
i  Ośrodku Terapii 
UzaleŜnień 

 
          36 
 
 
          14 
 
 
 
            9 

 
          48 
 
 
          30 
 
 
          
           - 
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   Pracownik Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej informuje petentów o przysługujących im 
prawach i uprawnieniach równieŜ w zakresie: 
 
- problemów mieszkaniowych     24 
- eksmisji          8  
- problemów finansowych      30 
- poszukiwania pracy       10 
- zadłuŜeń        18 
- umieszczenia w DP          5 
- otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności   30 
 
Pracownik udziela pomocy: 
 1. repatriantom - na podstawie ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o repatriacji;     
   - zbiera i prowadzi niezbędną dokumentację, 
   - przyjmuje wnioski, 
2. pogorzelcom, 
3. uchodźcom - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2008r. Nr 115) , oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września  
2005r. w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom ( Dz. U. Nr 20, poz.1669). 
 
   W 2008 r. wydano jedną decyzję o przyznanie pomocy finansowej  cudzoziemce, która 
uzyskała zgodę  na pobyt tolerowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 W 2008r. pracownik Interwencji Kryzysowej rozpatrzył – 12 skarg, był na 18 wywiadach 
środowiskowych w sprawach dotyczących: przemocy, prób samobójczych, problemów  
wychowawczych w rodzinie (dotyczyły małoletnich dzieci) oraz cudzoziemców( w 10 
rodzinach). 
Wyjazdy psychologa w ramach pomocy osobom poszkodowanym  objęły 9 rodzin z terenu 
Powiatu Gryfińskiego. 
 
   Pracownik OIK zorganizował  wspólnie z Zachodniopomorskim Oddziałem Towarzystwa  
Rodzin i Przyjaciół Dzieci UzaleŜnionych  „Powrót z  U” spotkanie informacyjno edukacyjne 
na temat realizacji projektu pn. „Tworzenie i prowadzenie Punktów Informacyjno - 
Konsultacyjnych o narkotykach i narkomanii dla mieszkańców miast i mieszkańców wsi 
Województwa Zachodniopomorskiego”. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w 
Gryfinie. Wzięło w nim udział 35 osób pracowników ośrodków pomocy społecznej, 
kuratorów, słuŜby zdrowia, pedagogów szkół, Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.  
W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracownik OIK koordynował realizację 
„Programu korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. 
W/w program realizowany był w dwóch edycjach od 1marca do 30 kwietnia 2008r oraz od 12 
września do 18 grudnia 2008r. Wzięło w nim udział łącznie 16 osób. W większości osoby te 
objęte były kuratelą w związku z naruszeniem współŜycia rodzinno-społecznego   
w szczególności skazanych z art.207 § 1 K. k. Kwota przyznanej dotacji  na realizację w/w 
zadania wynosiła 18.000zł i została w całości wykorzystana.  
   W marcu 2008r. odbyło się otwarcie „Niebieskiego Pokoju”  specjalnego pomieszczenia 
przystosowanego  i przeznaczonego do przesłuchań  najmłodszych ofiar lub świadków 
przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, a takŜe dzieci uczestniczących   
w postępowaniach sądowych, m.in. w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych,  itp. 
„Niebieski Pokój” to dwa odrębne pomieszczenia, przedzielone  lustrem weneckim.   
W pomieszczeniach umieszczono kamery rejestrujące przebieg przesłuchania.  
W sąsiednim pokoju znajduje się profesjonalny sprzęt audiowizualny, słuŜący do nagrywania   
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i odtwarzania przesłuchań. Nagranie z przesłuchania dołączane jest  do materiału 
dowodowego sprawy. Ma ono taką samą moc prawną jak zeznania uzyskane podczas 
przesłuchania w sądowej sali  rozpraw  i pozwala uniknąć dzieciom przeŜyć związanych   
z kilkakrotnym i zeznaniami  w tej samej sprawie. 
 
 
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. Nr115, poz.728 z późn. 
zmianami), 
• o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 92 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). 

 
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) kierowano dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
3) zapewniono opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
4) organizowano usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej i kierowano osoby do DPS, 
5) zlecono organizacjom pozarządowym prowadzenie DPS w Trzcińsku-Zdroju i Dębcach, 
6) udzielano informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się o pomoc, 
7) prowadzono ośrodek interwencji kryzysowej, 
8) wspomagano osoby opuszczające zakłady karne i inne rodzaje placówek opiekuńczo-
wychowawczych i zakłady dla nieletnich, 
9) przyznawano pomoc pienięŜną na usamodzielnienia oraz pokrywano wydatki związane z 
kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-
wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i rodziny zastępcze, 
10) przeszkolono kandydatów na rodziny zastępcze, 
11) organizowano opiekę w rodzinach zastępczych, 
12) udzielano pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich  dzieci, 
13)  przeprowadzono wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych, 
14) współpracowano z organizacjami pozarządowymi, 
15) finansowano i nadzorowano 2 warsztaty terapii zajęciowej, 
16) orzekano o niepełnosprawności, wydawano orzeczenia, legitymacje i  opinie dla osób 
niepełnosprawnych, 
17) dofinansowano osobom niepełnosprawnym zakup sprzętu ortopedycznego i środków 
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pomocniczych, 
18) udzielano pomocy repatriantom,  
19) udzielano porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych,  
20) utworzono „Błękitny pokój’ przesłuchań, 
21) prowadzono program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – 
wartość dotacji - 18.000,00zł, 
22) zrealizowano następujące programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną: 
a)”Tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzin zastępczych 
(dostęp do specjalistów z róŜnych dziedzin oraz do róŜnych form wsparcia rodzin 
zastępczych” – kwota dotacji -  35.000,00zł 
b)„Promowanie tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin 
zastępczych”- kwota dotacji - 35.000,00zł 
c) „Tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastępczych”  - kwota dotacji - 90.000,00zł, 
23) w ramach programu wyrównywania róŜnic między regionami udzielono                       
dofinansowania: 
Obszar B - likwidacja barier w zakresie umoŜliwienia osobom niepełnosprawnym 
poruszanie się i komunikowanie. Dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł. otrzymał 
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chojnie na platformę. 
Obszar D - likwidacja barier transportowych. Dofinansowanie otrzymały Gmina Chojna  
i Gmina Gryfino na zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Kwota przyznanego z PFRON dofinansowania wynosiła po 80.000,00 zł. 
24) w ramach projektu  finansowanego przez PFRON, kontynuowano działalność  Ośrodka 
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  w Chojnie wartość projektu 59 274,00zł 
25) zrealizowano w partnerstwie z czterema gminami projekt pn. „ Minimalizacja 
wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - wartość projektu 844.234,00zł. 
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3.Kadra pracowników PCPR w Gryfinie 
Lp. Stanowisko Wykształcenie,  kwalifikacje 
1. Konsultant ds. domów 

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

Samorządowe, 
- Studia podyplomowe: Organizacja i Administrowanie 

Pomocą Społeczną 
2. Konsultant ds. Poradnictwa 

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

Społeczną, 
- Studia podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy z Unii 

Europejskiej  
3. Pracownik Socjalny 

  
- WyŜsze magisterskie  kier. Socjologia, specjalność praca 

socjalna  
4. Konsultant ds.op.-wych. 

 
- WyŜsze 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  

- wyŜsze licencjackie, kier. Politologia – Integracja 
Europejska, 

- Studia podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy z Unii 
Europejskiej  
 

7. Konsultant ds. Osób 
Niepełnosprawnych  
 

 Pedagogika opiekuńcza, wyŜsze magisterskie kier. Socjologia 

8. Referent  - WyŜsze magisterskie kier. Socjologia 
 

9. Pracownik Socjalny 
 

- wyŜsze magisterskie kier. Pedagogika – Praca socjalna z 
resocjalizacją 
 

 
10. 

 
Konsultant ds. Osób 
Niepełnosprawnych  

 
 

- InŜynier zootechniki.  
 

11. Starszy pracownik socjalny 
 (projekt POKL) 

- Policealne Studium SłuŜb Społecznych specjalność 
pracownik socjalny 
 

 
12. 

 
Pracownik administracyjno-
techniczny (projekt  POKL) 
 

 
- licencjat kier.  Ekonomia 
 
 

13 Referent  WyŜsze magisterskie, kierunek Socjologia 
 

15 Starszy referent ds. osób 
niepełnosprawnych Ośrodek 
Informacji w Chojnie. 

Średnie – technikum mechaniczne 

16 Sprzątaczka  
 

ZSCh – laborant chemiczny 
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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 WDRA śA 
LOKALNE PROGRAMY POMOCY SPOŁECZNEJ. 
 
 
1. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
1) Dokończenie adaptacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Chojnie, ul. śółkiewskiego 5, na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych i grupy 
usamodzielnienia dla najstarszych wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych  
w Powiecie Gryfińskim; 
2) Realizacja programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
i placówce socjalizacyjnej w Trzcińsku-Zdroju;  
3)Zwiększenie liczby rodzin zastępczych: zawodowych, spokrewnionych, 
niespokrewnionych, szkolenie rodzin, udzielanie profesjonalnego wsparcia; 
4) Opracowanie i realizacja programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną; 
5) Zlecenie organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert, prowadzenie DPS  
w Nowym Czarnowie; 
6) Tworzenie placówki dziennego pobytu dla dzieci i młodzieŜy z rodzin patologicznych  
w celu zapobieŜenia umieszczenia ich w całodobowych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych; 
7) Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy; 
8) Uzupełnienie wyposaŜenia wypoŜyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pozyskanie w drodze 
darowizn specjalistycznego sprzętu słuŜącego rehabilitacji; 
9) Utworzenie Centrum Wolontariatu; 
10)Kontynuowanie przenoszenia  dzieci  z Powiatu Gryfińskiego umieszczonych  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, do placówek lub rodzin 
zastępczych w naszym powiecie; 
11)Kontynuacja realizacji  projektu systemowego w ramach priorytetu VII Programu    
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn „Minimalizacja Wykluczenia Społecznego w Powiecie Gryfińskim”-  
program na 2009 r. pn. „W domu najlepiej”; 
12) Pozyskiwanie środków finansowych z róŜnych źródeł pozabudŜetowych w celu realizacji 
ustawowych zadań PCPR; 
13)Wprowadzenie profesjonalnego poradnictwa przy Placówce Wielofunkcyjnej w Chojnie,  
jako etap wstępny do utworzenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


