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I.POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE GRYFI ŃSKIM 

Informacje wstępne 

 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zostało utworzone Uchwałą Rady 
Powiatu w Gryfinie Nr IV/32/99 z dnia 01 marca 1999 roku. Centrum jest samodzielną 
jednostką organizacyjno – budŜetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu  
i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania własne powiatu, 
zadania zlecone przez administrację rządową, oraz inne określone w ustawach.  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŜliwienie 
osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości. Obowiązek zapewnienia 
realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego. 
Powiat zobowiązany  do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie moŜe odmówić pomocy 
osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do 
zaspokajania jej niezbędnych potrzeb Ŝyciowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu 
poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym                
i dysfunkcjonalności rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako koordynator zadań, 
posiada szeroką wiedzę o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje gwarancję 
naleŜytego wykonania zadań. Pełni równieŜ rolę wyspecjalizowanej instytucji, tworzącej na 
potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej. Baza taka jest 
konieczna dla przygotowania i realizacji polityki socjalnej, wyraŜonej w następujących 
dokumentach opracowanych przez PCPR w Gryfinie:  

1.”Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2015”, 
2.„Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki 
nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2010”  
3. „Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na 
lata2007-2012”,  
4. „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2015” i 
5.„Powiatowy programu aktywności lokalnej na lata 2009-2013”. 

      Centrum, realizując zadania z zakresu polityki społecznej, wykonuje uchwały  
i dyspozycje Rady Powiatu, jej Komisji i Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu ocenia i analizuje 
realizację polityki społecznej w powiecie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
jest takŜe partnerem dla organizacji pozarządowych, które prowadzą lub teŜ wspierają 
działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób 
niepełnosprawnych.  
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1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie funkcjonuje na podstawie 
następujących aktów prawnych:  

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [Tekst jednolity z 2008r. Dz. U.     
Nr 115, poz. 728 z późn. zm.];  

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych [Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92];  

3. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw  
określających      kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą 
administracji państwa [Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.];  

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym [ Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.];  

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego [Dz. U. Nr 111, 
poz. 535 z późn. zm.];  

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych [Dz. U. Nr.249, poz. 2104 
z późn. zm.];  

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach [Dz. U. Nr. 128 poz. 1175 z późn. 
zm.];  

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej [ Dz. U. Nr. 128 poz. 1176];  

9. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela [Dz. U. z 2006r. Nr. 97 poz. 
674 z późn. zm.];  

10. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych [Dz. U. Nr 
137 poz. 887 z późn. zm.];  

11. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391 z późn. zm.];  

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [Dz. U. Nr 
180, poz. 1493];  

13. Ustawa z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485];  

14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie 
[Dz. U. 2003r. Nr 96, poz. 873].  
 

2.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. 
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3.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 
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. 
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4.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. 

 

5. 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). 
 

6. 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.  

 

 

 

 

 



7 
 

Na terenie Powiatu Gryfińskiego w systemie pomocy społecznej działają: 
 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

 
3) Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 
4) Cztery domy pomocy społecznej w tym 3 prowadzone przez organizacje 

pozarządowe. 
 
5) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w  Chojnie.  

 
6) Grupa usamodzielnienia w Chojnie. 
 
7) Mieszkania chronione w Chojnie. 

 
8) 117 rodzin zastępczych, w tym 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny 

zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 4 wielodzietne zawodowe rodziny 
zastępcze. 

 
9) 8 placówek wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe o zasięgu ponadgminnym. 

 
10) 2 warsztaty terapii zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie. 
 
11) Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie z punktem 

wyjazdowym w Cedyni i Mieszkowicach. 
 
12) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie. 
 
13)„Błękitny pokój” słuŜący do przesłuchań dzieci – uczestników  
     postępowań   sądowych. 
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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.)  
      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 z której pochodzi. 
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Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 
 

 
1. Liczba miejsc w placówce -  75,   liczba mieszkańców     -   75. 

 
2. BudŜet w roku 2009, w tym pozyskane środki zewnętrzne –  przedstawia poniŜsza   

tabela: Nazwa placówki  -   Stowarzyszenie “Pod Dębami” - Dom Pomocy Społecznej  
w Dębcach 

 
 

 
 
 

 
PRZYCHODY  W  ROKU  2009 

2008 rok 
Kwota w zł 

Struktura 
w    % 

2009 rok 
Kwota z zł 

Struktura 
w   % 

A. Przychody z działalności 
statutowej 

1 899 794,31 95,36 2 167 844,88 99,6 

I. Składki brutto okre ślone 
statutem 

2 835,00 0,26 2 950,00 0,13 

II. Inne przychody określone 
statutem 

1 896 959,31 99,74 2 164 894,88 99,87 

1. Przychody z działalności 
nieodpłatnej poŜytku publicznego 

0,00 0,00 2 150 595,95 97,6 

1.1 Dotacje z budŜetu jednostek 
administracji państwowej -  
Starostwo Powiatowe 

806 448,00  767 409,00 35,7 

1.2 BudŜet Gminy-dopłata do kosztów 
utrzymania mieszkańców zgodnie z 
ustawą o pomocy społecznej 

559 613,45  751 560,91 34,9 

1.3 Dotacja Starostwa na wykonanie 
remontu tarasu 

0,00  40 000,00 1,9 

1.4 Odpłatność mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Dębcach 

515 022,99  591 626,04 27,5 

2. Przychody z działalności 
odpłatnej poŜytku publicznego 

0,00 0 0,00 0 

3. Pozostałe przychody realizacji 
zadań statutowych 

15 874,87 1,46 14 298,93 2,40 

3.1. Darowizny pienięŜne osób 
prawnych 

3 000,00 18,90 5 515,00 10,6 

3.2. Darowizny rzeczowe osób 
prawnych i innych organizacji 

12 874,87 81,10 37 525,25 72,4 

3.3. Wpłaty 1 % podatku na organizacje 
poŜytku publicznego 

0,00 0,00 8 783,93 17,0 

B. Pozostałe przychody  (PFRON) 50 744,62 4,43 8 653,71 0,04 
C. Przychody finansowe (roŜne) 2 396,23 0,21 326,29 0 
  Razem przychody 1 952 935,16 100,00 2 176 824,88 100 
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3. WaŜniejsze inwestycje i remonty w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach (zakres  
i koszt) na które w roku  2009 wydatkowano kwotę   -   92.300,00 zł 

 
• Wymiana wykładzin ok. 600 m2 (robocizna + materiał) w 12 pokojach Pawilon  

nr 1, korytarz na i piętrze Pawilon Nr 1, korytarz w Pawilonie nr 2, część stołówki. 
Wykładzina została połoŜona równieŜ na ścianach  korytarza i holu do wysokości 
1m. Całkowity koszt połoŜenia wykładzin – 42.800,00zł  w tym 13.300,00 zł 
pokryto ze środków Stowarzyszenia. 

• Zakup i wymiana we wszystkich pomieszczeniach Domu drzwi  do pokoi i 
pomieszczeń sanitarnych. Koszt zakupu drzwi , klamek ościeŜnic i innych 
materiałów niezbędnych do wymiany, wyniósł około 10.000,00zł. 

• PodwyŜszono barierkę na tarasie pawilonu nr 1   - koszt 3.500,00zł 
• Wykonano projekty modernizacyjne na kwotę  8.000,00 zł  dotyczące:   

� wymiany sieci przesyłowej centralnego ogrzewania ciepłej wody 
uŜytkowej i zimnej  -  5.490,00zł 

� przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku terapii  -  1.600,00zł 
� kosztorys szacunkowy na wymianę wewnętrznej instalacji CO  

w obiektach domu  - 976,00zł 
• wymiana pompy wodnej w kotłowni gazowej  - kwota 3.050,00zł 
• ponadto dokonano remontów bieŜących takich jak: wykonanie daszku nad 

schodami do kuchni, malowanie pomieszczeń, remonty korytarzy i inne, na które 
wydatkowano kwotę 28.000,00zł. 
 

4.Opis kadry pracowniczej – stanowiska, kwalifikacje, udział w szkoleniach 
doskonalących 

LP. ETATY STANOWISKO WYKSZTAŁCENIE 
DODATKOWE 

KWALIFIKACJE 
 Bytowe 5,25    
1. 

1 

Dyrektor WyŜsze zawodowe- 
polonista, 
Szkoła policealna- 
organizator pomocy 
społecznej 

- dyscyplina finansów 
publicznych, kodeks 
postępowania admin. 

2. 

1 

Główny księgowy Szkoła policealna –  
Technik 
Rachunkowości 

-dyscyplina finansów 
publicznych, 
-zasady działania 
jednostek 
budŜetowych. Pomoc 
społeczna-przepisy 
finansowe 

3. 1 
Specjalista d/s 
księgowości 

Technikum zawodowe -kurs dla pracowników 
finansowo-księgowych 

4. 
1 

Starszy Administrator Średnie -zamówienia 
publiczne, kurs BHP, 
-świadczenia rodzinne, 

5. 1/4 Inspektor BHP Średnie ekonomiczne Kurs BHP 
6. 

            1 

Szef kuchni Zawodowe Kurs kwalifikacyjny – 
kucharz 
Zasady BHP, system 
HACCP 

 Wspomagające 
4,75 

   

7. 1 Instruktor Terapii Średnie studium terapii  
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Zajęciowej zajęciowej 
8. 1 Psycholog WyŜsze mgr Filozofii  
9. 1 

Kapelan WyŜsze Seminarium 
Duchowne 

 

10. 1 
Technik Fizjoterapii Średnie medyczne 

WyŜsze Socjologia 
 

11. 

1 

Starszy Specjalista Pracy 
Socjalnej 

WyŜsze Pedagogika 
Specjalna, 
podyplomowe 
org.pomocy społecznej 

 

12. 
1 

Starszy instruktor  KO + 
dietetyk 

WyŜsze Pedagogika 
Resocjalizacyjna 

-bezpieczeństwo i 
jakość higieny 
Ŝywienia 

 Opiekuńcze 
32 

   

13. 1 
Opiekun - Kierowca Średnie -  Technikum 

Budowlane 
- 

14. 1 
Starszy Opiekun Średnie Technikum 

Rolnicze 
-kurs dla opiekunów, -
stopa cukrzycowa 

15. 1 Starszy Opiekun Średnie medyczne -pierwsza pomoc 
16. 1 Starszy Opiekun Średnie -stopa cukrzycowa 
17. 1 

Starszy Opiekun Średnie ekonomiczne - Interwencja w 
przemocy domowej 

18. 1 Opiekun Średnie ekonomiczne  
19. 

1 
Opiekun Średnie studium 

asystenta osób 
niepełnosprawnych 

-stopa cukrzycowa 

20. 1 Opiekun Zawodowe -stopa cukrzycowa 
21. 

1 
Opiekun Technikum 

Zawodowe 
 

22. 
1 

Młodszy opiekun Podstawowe -kurs Opiekunów, -
stopa cukrzycowa 

23. 
1 

Młodszy opiekun Podstawowe -kurs Opiekunów, -
stopa cukrzycowa 

24. 1 Starszy pokojowy Zawodowe  
25. 1 Pokojowy Zawodowe  
26. 1 Starsza Pokojowa Zawodowe  
27. 1 Starsza Pokojowa Podstawowe  
28. 1 Starsza Pokojowa Podstawowe  
29. 1 Starsza Pokojowa Podstawowe  
30. 1 Starsza Pokojowa Podstawowe  
31. 1 Starsza Pokojowa Podstawowe  
32. 1 Starsza Pokojowa Zawodowe  
33. 1 Starsza Pokojowa Podstawowe  
34. 

1 
Starsza Pokojowa Podstawowe -studium zawodowe 

sanitariusz 
35. 1 Starsza Pokojowa Podstawowe  
36. 1 Starsza Pokojowa Podstawowe  
37 1 Starsza Pokojowa Zawodowe  
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Dodatkowo w DPS w Dębcach zatrudnionych jest 5 pielęgniarek, których wynagrodzenie  
finansowane jest w ramach kontraktu z NFZ. 
 
Średnie wynagrodzenie pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dębcach za rok 
2009  wyniosło -  2 270,00 zł 
(średnia wyliczona na podstawie wykonania § 4010 – wynagrodzenia osobowe wraz  
z pochodnymi tj. Nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi) 

 
6. WaŜniejsze imprezy organizowane przez Stowarzyszenie w Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach. 

 
• Obchody jubileuszu 25 – lecia Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, 
• Ślub mieszkańców Domu Heleny i Zygmunta  wraz z zorganizowaniem 

uroczystości weselnej, 
• Wizytacja w Domu  Metropolity Szczecińsko -  Kamieńskiego księdza 

Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, 
• Poświęcenie przez Biskupa nowej monstrancji ufundowanej dla kaplicy Domu  

przez mieszkańców  i pracowników, 
• Zabawa “Andrzejkowa” – wieczór zabaw i wróŜb przy muzyce i słodkim 

poczęstunku, 
• Spotkanie wigilijne z mieszkańcami w którym wziął udział Ksiądz Kapelan  

i pracownicy Domu, 
• Świętowanie mieszkańców Domu wraz z pracownikami w wieczór sylwestrowy  

w radosnej atmosferze, przy muzyce i poczęstunku, 
• Wiele róŜnych spotkań mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  

z mieszkańcami innych Domów, wspólne grillowania, biesiady, udział  
w paraolimpiadzie sportowej, wycieczki do sanktuariów i wiele innych. 

 
7.Miesięczny koszt utrzymania w 2009 r.  wynosił 2 310,00 zł. 
 
  Wyliczony na 2010 rok  wynosić będzie 2 437,00 zł    
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Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 

1. Nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, ul. Aleja RóŜ 1, 74-510 
Trzcińsko-Zdrój – prowadzony przez Stowarzyszenie „Dom z Sercem”. 
 

2. Liczba miejsc w placówce – 82 
 

3. Liczba mieszkańców – 82  
 

4. BudŜet Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w roku 2009 zamknął się 
kwotą  2.315.497,92 zł 

 
• Pozyskane środki zewnętrzne – dotacja dla Stowarzyszenia na wymianę stolarki 

okiennej kwota 76.097,63 zł 
• Nieodpłatne pozyskanie Ŝywności z Banku śywności – 7.639,61 zł. 

 
5. WaŜniejsze inwestycje i remonty w placówce: 

• Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 76.097,63 zł. 
• Remont korytarza gospodarczego – 33.500,63 zł. 
• Wymiana instalacji elektrycznej w korytarzu gospodarczym – 15.400,00 zł. 

 

6. Opis kadry pracowniczej. 
Stanowiska: 

1.Dyrektor 
2.Gł. Księgowa 
3.Kierownik Zespołu 
4.St. Pracownik Socjalny 
5.St. Inspektor  
6.Inspektor 
7.St. referent 
8.Dietetyk 
9.St. Magazynier 
10.Szef kuchni 
11.Kucharz 
12.Pomoc kuchenna 
13.Praczka 
14.Szwaczka 
15.Pielęgniarka 
16.St. Opiekunka 
17.Opiekunka 
18.Mł. Opiekunka 
19.Pokojowa 
20.Inne formy zatrudnienia (staŜ, umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego). 

 

Dział bytowy – 19 osób / 16,83 etatu 
Dział opiekuńczy – 44 osoby / 43,40 etatu 
Dział wspomagający – 2 osoby / 1,5 etatu 
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Kwalifikacje: 

Wszyscy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje na danym stanowisku pracy. 

Udział w szkoleniach: 

Dział opiekuńczo - terapeutyczny: 

1.„Rola i zadania zespołów terapeutyczno – opiekuńczych w domach pomocy społecznej” 

Dział wspomagający: 

1.„Spotkanie informacyjno szkoleniowe dla księŜy kapelanów szpitali i domów opieki 
społecznej w Polsce na Jasnej Górze – Dom Pielgrzyma” 

Dział bytowy: 

1.„Rozliczenia w ZUS w 2009 roku” 

2.„Praktyczne wykorzystanie systemu Finansowo – Księgowego. Prezentacja nowych opcji  
w programie ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zamykania roku finansowego”. 

3.„Studium wykonalności EFS” 

Średnie wynagrodzenie w placówce – 1.646,97 zł. brutto. 

7. Imprezy organizowane przez placówkę: 
• PoŜegnanie lata 2009 r., 
• Dzień babci i dziadka, 
• Andrzejki, 
• Wigilia, 
• Mikołaj, 
• Wycieczka do Świerkocina, 
• Wyjazd nad Morze Bałtyckie. 

 
8. Miesięczny koszt utrzymania w 2009 r. - 2.216,00 zł. (31.12.2009 r.) 
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Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 

 

1. Liczba miejsc:  120  
 

2. BUDśET w roku 2009  - 3 223 311,40 w tym:   
 

  
   - dotacje                               - 2 352 419,00 

   - pozyskane środki    -                 58 344,01  

3. Miesięczny koszt utrzymania w 2009 r. - 2 210,00 zł. 
 

4.INWESTYCJE i REMONTY 
 

� Zakupy inwestycyjne       - 92 831,14 
w tym środki własne        - 92 831,14 

(zakupów dokonano w celu zapewnienia standardu świadczenia usług bytowych) 

• pralnico-wirówka – 57 828,00  
• szafa chłodnicza  - 4 241,33 zł. 
• zmywarka -  5 111,80 zł 
• piec konwekcyjno – parowy - 25 650,01 zł.  

 
� REMONTY -  27 360,30 zł. 

 
• remont komina   -   27 360,00 zł. 

w tym z dotacji   -   15 000,00 zł. 
• Zakup materiałów remontowych na remonty bieŜące wykonane w zakresie 

własnym:  35 373,80 zł.  
w tym z dotacji: 5 171,04 zł. 

• odnawianie pomieszczeń mieszkalnych w trzech budynkach oraz naprawy bieŜące 
i konserwacja urządzeń - 17 843,49 zł. 

• remont części klatki schodowej w budynku głównym - 1 200,00 zł. 
• odnawianie pomieszczeń auli, pracowni krawieckiej i terapii zajęciowej                          

1 675,12 zł. 
• docieplenie budynku mieszkalno – magazynowego - 6 257,25 zł. 
• remont muru w ogrodzie przylegającym do suszarni  wykorzystywanej do 

suszenia odzieŜy mieszkańców 2 280,00 zł. 
• naprawy i konserwacja pozostałych pomieszczeń  6 117,94 zł. 
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5.KADRA PRACOWNICZA -  
- średnie wynagrodzenie - 1 709,00 zł. 

Informacja o pracownikach  Domu Pomocy Społecznej w Moryniu 
 

 
Lp. 

 
Stanowisko 

 
Wymiar 
czasu 
pracy 

 
Wykształcenie 

 

Odbyte szkolenia, kursy 
 

Dodatkowo 
podjęte  
przez 

pracownika 
formy 

dokształcani
a/ 

szkolenia 
 

1 2 3 4 5 6 
1 Dyrektor 1 etat WyŜsze   

2 Gł. księgowy 1 etat 
Dyplom-technik 
rachunkowości, 
średnie policealne 

  

3 St. księgowa 1 etat 
Dyplom-technik 
rachunkowości, 
średnie policealne 

  

4 St. księgowa 1 etat WyŜsze   

5 

½ etatu - Pomoc 
Administracyjna / 
½ etatu Technik 
dietetyk 

1 etat WyŜsze 

  

6 Ref.ds.PKZP 1 etat 
Średnie zawodowe 
 

  

7 
Kierownik 
ds.gospodarczych 

1 etat Średnie zawodowe 
  

8 Kierowca 1 etat Średnie zawodowe   

9 Konserwator 1 etat 
Zasadnicze 
zawodowe 

  

10 
St. pracownik 
gospodarczy 

1 etat Podstawowe 
  

11 
St. pracownik 
gospodarczy 

1 etat Średnie zawodowe 
  

12 
Kierownik 
magazynów 

1 etat Średnie zawodowe 
  

13 Kucharka 1 etat 
Zasadnicze 
zawodowe 

  

14 Kucharka 1 etat 
Zasadnicze 
zawodowe 

  

15 Kucharka 1 etat Średnie zawodowe   
16 Kucharka 1 etat Średnie zawodowe   
17 Praczka 1 etat Podstawowe   
18 Krawcowa 1 etat Podstawowe   

 
 

19 

 
Pracownik 
Socjalny 

 
 
1 etat 

Policealne –  
pracownik socjalny 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
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nadpobudliwością 
psychoruchową” 
 

 
20 

 
 
Pracownik 
Socjalny 

 
1 etat 

WyŜsze –  
specjalność – 
pracownik socjalny 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
21 

 
Pracownik 
Socjalny 

½ etatu 
WyŜsze –  
specjalność – Praca 
socjalna 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

Studia 
magisterskie 
– specjalność 
– pedagogika 
opiekuńcza i 
resocjalizacy
jna 

 
22 

St. instruktor 
terapii zajęciowej 

 
 
1 etat 

WyŜsze –  
Kierunek -  
Pedagogika, 
specjalność – 
Diagnoza i terapia 
pedagogiczna 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 

23 

 
 
St. Inst. ds. kult. 
oświat. 

 
½ etatu 

WyŜsze –  
pedagogika 
opiekuńczo – 
wychowawcza 
-Studium 
Przeciwdziałania 
Patologiom 
Społecznym 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
24 

 
Inst. terapii 
zajęciowej 

 
1 etat 

Średnie  
policealne - 
Prywatne Medyczne 
Studium Terapii 
Zajęciowej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
 

25 
 
 

 
Instr. terapii 
zajęciowej 

 
 
 
1 etat 

Średnie  
policealne - 
Prywatne Medyczne 
Studium Terapii 
Zajęciowej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

Studia 
Licencjackie 
- Socjologia  

 
26 

 
Pielęgniarka 

 
1 etat 

Średnie  
medyczne 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 

27 

 
 
Pielęgniarka 

 
 
1 etat 

 
Średnie  
medyczne 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
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28 

 
 
Rehabilitantka 

 
 
1 etat 

WyŜsze - mgr   
teologia rodziny,     
Prywatne Medyczne 
Studium  
Fizjoterapii - technik 
fizjoterapii 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
29 

 
Kapelan 

 
 
3/8 etatu 
 

WyŜsze – 
 teologia 

  

 
30 

 
Psycholog – 
umowa o dzieło 

 
umowa 
o dzieło 

WyŜsze – 
psychologia 

    

 
 

31 

 
 
St. opiekunka 

 
 
 
1 etat 
 

Policealne 
 - opiekunka 
dziecięca 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 

32 

 
 
St. opiekunka 

 
1 etat 

Średnie  
policealne – asystent 
osoby 
niepełnosprawnej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 

33 

 
 
St. opiekunka 

 
 
1 etat 

Policealne - technik 
budowlany 
Policealne -  
Opiekun w domu 
pomocy społecznej 
 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 

34 

 
 
St. opiekunka 

 
1 etat 

Średnie  
policealne – asystent 
osoby 
niepełnosprawnej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
 

35 

 
 
St. opiekunka 

 
 
1 etat 

Średnie  
policealne -opiekun 
w domu pomocy 
społecznej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  
 

 
 

35 

 
 
St. opiekunka 

 
 
1 etat 

Średnie  
policealne – asystent 
osoby 
niepełnosprawnej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
 

36 

 
 
St. opiekunka 

 
 
1 etat 

Prywatne  
Medyczne Studium 
Terapii Zajęciowej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
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37 

 
 
St. Opiekunka 

 
 
1 etat 

Średnie  
policealne – asystent 
osoby 
niepełnosprawnej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
 
 

38 

 
 
 
St. opiekunka 

 
 
 
1 etat 

Średnie  
policealne – asystent 
osoby 
niepełnosprawnej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
39 

 
St. opiekunka 

 
1 etat 

Średnie  
policealne – asystent 
osoby 
niepełnosprawnej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 

40 

 
 
St. opiekunka 

 
 
1 etat 

 
Średnie  
policealne 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

41 St. opiekunka 1 etat 

Średnie 
 policealne – asystent 
osoby 
niepełnosprawnej 

 
 

 

 
 

42 

 
 
St. opiekunka 

 
 
1 etat 

Średnie  
policealne – asystent 
osoby 
niepełnosprawnej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

43 St. opiekunka 1 etat WyŜsze 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

44 St. opiekunka 1 etat 

Średnie  
policealne -opiekun 
w domu pomocy 
społecznej 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
45 

 
St. opiekunka 

 
1 etat 

 
WyŜsze –  
ekonomia 
 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
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46 

 
Opiekunka 

 
 
 
 
1 etat 
 
 
 

 
 
 
 
Średnie  
zawodowe - 
ekonomiczne 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
- kurs – Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 
społecznej 

  
 

 
 
 
 

47 

 
 
 
 
Opiekunka 

 
 
 
 
1 etat 

 
 
 
Średnie  
zawodowe - rolnicze 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
- kurs – Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 
społecznej 

  
 

 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 
Opiekunka 

 
 
 
 
 
1 etat 

 
 
 
 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
 
- kurs – Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 
społecznej 

  

 
 
 
 
 

49 

 
 
 
 
 
Opiekunka 

 
 
 
 
 
1 etat 

 
 
 
 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
 
- kurs – Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 
społecznej” 

 

50 
 
Opiekunka 

 
 
1 etat 

Średnie  
zawodowe - technik 
budowlany 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
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51 

 
 
 
 
 
Opiekunka 

 
 
 
 
 
1 etat 

 
 
 
 
Zasadnicze  
zawodowe 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
 
- kurs – Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 
społecznej 

  
 
 

 
52 

 
Opiekunka 

 
1 etat 

Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 
 
 
 

53 

 
 
 
 
 
Opiekunka 

 
 
 
 
 
1 etat 

 
 
 
 
Średnie 
 medyczne 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
 
- kurs – Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 
społecznej 

  

 
 

54 

 
 
Opiekunka 

 
 
1 etat 

 
 
Średnie 
ogólnokształcące 
 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 
Opiekunka 

 
 
 
 
1 etat 

 
 
 
 
Średnie 
ogólnokształcące 
 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
- kurs – Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 
społecznej 

 

 
 

56 

 
 
Opiekunka 

 
 
1 etat 

 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
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57 

 
 
Opiekunka 

 
 
1 etat 

Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 

58 

 
 
Opiekunka 

 
 
1 etat 

Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 
 
 

59 

 
 
 
 
 
 
 
Opiekunka 
 
 
 

 
 
 
 
1 etat 

 
 
 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
 
- kurs – Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 
społecznej 

 
 
 

 
 

60 

 
 
Opiekunka 

 
 
1 etat 

 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 

61 

 
 
Opiekunka 

 
 
1 etat 

 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
 

62 

 
 
Opiekunka 

 
 
1 etat 

 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 
 
 
 

63 

 
 
 
 
 
Opiekunka 

 
 
 
 
 
1 etat 

 
 
 
 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
- kurs – Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 
społecznej 
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64 Opiekunka 1 etat 
Średnie  
zawodowe 

  

65 Opiekunka 1 etat 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

66 Opiekunka 1 etat 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

67 Opiekunka 1 etat 
Średnie  
zawodowe 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

68 Opiekunka 1 etat 
Średnie 
ogólnokształcące 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
 
 

69 

 
 
 
Opiekunka 

 
 
 
1 etat 

 
 
 
Średnie 
 zawodowe 
 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

70 Opiekunka 1 etat 
Średnie 
ogólnokształcące 

 
 

 

71 
 
Opiekunka 
 

 
1 etat 
 

Średnie  
zawodowe 

Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

72 Opiekunka 1 etat 
Średnie 
ogólnokształcące 
 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

73 Mł. opiekunka 1 etat 
Zasadnicze  
zawodowe 

Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

Liceum 
ogólnokształ
cące - w 
trakcie nauki 

74 Mł. opiekunka 1 etat 
Zasadnicze  
zawodowe 

Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo . 

Liceum 
ogólnokształ
cące - w 
trakcie nauki 
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75 

 
St. pokojowa 

 
1 etat 

Zasadnicze  
zawodowe 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

 

 
 

76 

 
St. pokojowa 

 
1 etat 

Zasadnicze  
zawodowe 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 
 
 
 

77 

 
 
 
 
 
St. pokojowa 

   
 
 
 
 
1 etat 

 
 
 
 
 
Podstawowe 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
- kurs – Opiekun osób 
starszych i 
niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 
społecznej 

  
 

 
78 

 
St. pokojowa 

 
1 etat 

 
Podstawowe 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
79 

 
St. pokojowa 

 
1 etat 

 
Podstawowe 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 

80 

 
 
St. pokojowa 

 
 
1 etat 

 
 
Podstawowe 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

Liceum 
ogólnokształ
cące - w 
trakcie nauki 

 
 

81 

 
 
St.pokojowa 

 
 
1 etat 

 
 
Podstawowe 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 

  

 
 

82 

 
 
St. pokojowa 

 
 
1 etat 

 
 
Podstawowe 

„Postępowanie z 
mieszkańcami 
upośledzonymi 
umysłowo z 
nadpobudliwością 
psychoruchową” 
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6.WaŜniejsze imprezy organizowane przez Dom Pomocy Społecznej  
w Moryniu:  

 

1. 06 styczeń 2009r. kolęda duszpasterska;   
2. 08 stycznia 2009r.  w auli  Domu – odbyło się 16 –Kolędowanie;  
3. 15 stycznia 2009r odbył się kulig;  
4. Mikołaj ze Stoczni – 17 stycznia 2009r.;  
5. 21 stycznia 2009r. –  Dzień Babci; 
6. 11 lutego 2009r. – Dzień Chorego; 
7. 19 lutego 2009r.  – Zabawa Walentynkowa;  
8. 5 marca 2009r. - wyjazd do kina – Helios w Szczecinie na film pt:                       

„Popiełuszko- wolność jest w nas”;  
9. 6 marca 2009r. - Dzień Kobiet;  
10. 19 marca 2009r. – Uroczystość św. Józefa - Święto  Rodzinki V; 
11. 23-25 marca 2009r. - Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził Dyrektor 

„CARITAS” -  ks. Maciej Szmuc; 
12. 30 marca 2009r. – Sakrament Namaszczenia Chorych;    
13. 02 kwietnia 2009r. – czwarta rocznica Śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II;  
14. 19 kwietnia 2009r. - Święto  Rodzinki IV; 
15. 7 maja 2009r. - zabawa taneczna, którą prowadzili: Pan Krzysztof  Konecki                           

oraz Pan Józef Markowiak;  
16. 13 maja 2009r. - Święto Rodzinki VII;  
17. 31 maja 2009r. - Koncert zespołu muzycznego WyŜszego Seminarium Duchownego  

w Szczecinie „Clerboys”;        
18. 3 czerwca 2009r. - Dzień Dziecka;  
19. 25 czerwca 2009r. - powitanie lata; 
20. 15.08.2009r. – 22.08.2009r. – turnus rehabilitacyjny w Pogorzelicy;  
21. 23 sierpnia 2009r. - Święto Rodzinki VI;    
22. 12 września 2009r.  - wycieczka do Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, Częstochowy;  
23. 13 - 27 września 2009r. - turnus rehabilitacyjny w Zakopanem; 
24. 25 września 2009r. - 27.09.2009r. wycieczka do Krakowa, Łagiewnik, Kir, 

Zakopanego, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Oświęcimia oraz Częstochowy; 
25. 3 października 2009r.- Święto Rodzinki III;  
26. 20 – 21 października 2009r. - wycieczka do lasu na grzyby;  
27. 10 listopada 2009r. - Święto  Rodzinki VIII;  
28. 16 listopada 2009r.- Święto Rodzinki II;  
29. 23 listopada 2009r. Święto Pracownika Socjalnego, w Kaplicy Domu Pomocy 

Społecznej została odprawiona przez księdza Kapelana Mariana Augustyna Msza Św.; 
30. 26 listopada 2009r. - „Zabawa Andrzejkowa”;  
31. 29 listopada 2009r. – Mikołajki; 
32. 6 grudnia 2009r. – drugi dzień rekolekcji Adwentowych, projekcja filmu: Maryja 

Twoja Matka, Historia BoŜego Narodzenia, Mikołaj – człowiek, który został świętym; 
33. 19 grudnia 2009r. „Biała Sobota” wizyta lekarzy dentystów; 
34. 23 grudnia 2009r.- spotkanie opłatkowe mieszkańców i pracowników; 
35. 31 grudnia 2009r. - Święto  Rodzinki I; 
36. 31 grudnia 2009r. – Zabawa Sylwestrowa.  
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                       Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

 

1. Nazwa placówki: 
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci młodzieŜy i dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie, 
 74-105 Nowe Czarnowo 66 

2. Liczba miejsc w placówce – 123 
Liczba mieszkańców – 119 

3. BudŜet w roku 2009: 
Dom Pomocy Społecznej wykorzystał środki w wysokości 3 144 191,87 zł. 

4. Średnia płaca pracowników:  
- 1732,60zł ( z uwzględnieniem nagród, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych)   
- 1661,73zł ( bez nagród,  odpraw i  „jubileuszówek” ) 

 

5. WaŜniejsze inwestycje i remonty w placówce (zakres i koszt): 
 

 Zadanie: 
− Termomodernizacja przegród zewnętrznych w obiektach (remonty dachów  

w pawilonie wielofunkcyjnym i w pawilonie 1-3). Wymiana części izolacji ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych z odgrzybianiem i malowaniem (pawilon 1-3), 

− Modernizacja systemu wentylacyjnego, wykonanie wentylacji kanałowej, nawiewno – 
wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz modernizacja instalacji sanitarnej, 

 
 
Termomodernizacja obiektów objęła w szczególności:  

− wymianę okien w obiekcie o ogólnej powierzchni – 348,95 m2 w tym w sali budynku 
wielofunkcyjnego 67,99 m2 oraz 24,96 m2 okna o konstrukcji antywłamaniowej oraz 
drzwi antywłamaniowe do gabinetu zabiegowego – ogólna powierzchnia 104 m2. 

− wymianę drzwi w obiekcie – 19 szt. W tym 2 bocznych w sali budynku 
wielofunkcyjnego,  

− wykonanie ocieplenia obiektu:  
• elewacja – 2 991 m2 ,w tym: 
• cokoły – 479 m2 
• ściany – 2 369,75 m2, 
• ościeŜnice okien i drzwi – 151,25 m2, 
• ocieplenie stropów – 2 940 m2. 

 
Ogółem ocieplenie – 5 931 m2. 
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      Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 681/2009 dokonano zmian w harmonogramie 
realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 
wprowadzając następujące zmiany: 
 

 Zadanie: 
− Remont pomieszczeń ciągu komunikacyjnego wymiana hydrantów. Remont 

obejmował wykonanie wylewek samopoziomujących w ciągu komunikacyjnym tzw. 
„ł ącznika” oraz połoŜenie wykładziny antypoślizgowej na powierzchni 214 m2 oraz 
zainstalowanie odbojnic ściennych na długości 320 mb. W ramach tego zadania 
wykonano równieŜ wymianę hydrantów w obiekcie w ilości 6 szt. Dokonano wymiany 
drzwi przeciwpoŜarowych w ilości 2 szt. Wymieniono równieŜ drzwi do 
poszczególnych wyjść z ciągu tj. wyjście do wiaty 1 szt., wnęki gospodarcze 2 szt., 
rozdzielenie prądu 2 szt. – ogółem 5 szt. Wymienione hydranty wewnętrzne, 
zawieszone, które wyposaŜono  w węŜe półsztywne. Wymieniono drzwi do rozdzielni 
oraz stalowe drzwi przeciwpoŜarowe oraz dwoje drzwi drewnianych. Prace 
zakończono 28.12.2009 r.  

 Zadanie: 
− Remont podbitki i zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciwgrzybicznych, krokwi 

dachowych. Malowanie pokoi mieszkalnych, remont łazienek.  
Wyremontowano łazienkę w Domu Rodzinnym II. PołoŜono glazurę ścienną  
i podłogową oraz wymieniono sanitariat i umywalkę ze środków Domu, zakupiono  
i zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  
 

Opis kadry pracowniczej – stanowiska, kwalifikacje, udział w szkoleniach doskonalących 
warsztat pracy. 

 
 
 

Lp 

 
 
 

Stanowisko 

StaŜ pracy 

Szkolenia 
2009r. 

 
 

Ogółem 

w DPS  
(z podaniem daty 

zatrudnienia) 

1. Starsza 
opiekunka 

30 10.12.1985r.  
Asystent osoby 

niepełnosprawnej 
2. Starsza 

opiekunka 
15 06.01.1997r.  

3. Starsza 
opiekunka 

25 01.09.1984r  

4. Starsza 
opiekunka 

30 02.01.1986r  

5. Opiekunka 28 03.01.1994r  
6. Starszy 

pracownik  
socjalny 

17 09.03.1998r  

7. Opiekunka  7 17.01.2005  
8. Młodsza 

opiekunka 
12 01.10.2008  

9. Opiekunka 12 01.06.2007  
10 Opiekunka  28 23.02.2006  
11 Starsza 

opiekunka 
21 18.04.1996r  
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12 Starsza 
opiekunka 

10 01.08.2008  

13 Starsza 
opiekunka 

20 02.01.1997r Kurs – Opiekun osób 
starszych i 

niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 

budowania wraŜliwości 
społecznej 

14 Opiekunka 28 02.04.1990r  
15 Starsza 

opiekunka 
18 01.02.1991r   

16 Opiekunka 23 01.12.1986r  
17 Starszy instruktor 

terapii  
27 10.02.1997r  

18 Opiekunka 26 01.09.1983r  
19 Kierownik 

Zespołu 
19 03.09.1990r  

20 Opiekunka 26 01.03.1991r  
21 Starsza 

opiekunka 
28 01.02.1991r  

22 Starsza 
opiekunka 

33 01.09.1986r  

23 Starsza 
opiekunka 

28 12.08.1991r Kurs – Opiekun osób 
starszych i 

niepełnosprawnych jako 
podstawa integracji i 

budowania wraŜliwości 
społecznej 

24 Starsza 
opiekunka 

29 01.07.1995r  

25 Starsza 
pielęgniarka 

24 01.03.1991r  

26 Starsza 
opiekunka 

20 11.01.1993r.  

27 Pokojowa 21 02.12.1991r.  
28 Starsza 

pielęgniarka 
34 01.03.1991r  

29 Starsza 
opiekunka 

31 01.02.1986r  

30 Starsza 
opiekunka 

32 01.03.1991r  

31 Starsza 
opiekunka 

30 24.07.2007r.  

32 Młodsza 
opiekunka 

1 02.01.2009r.  

33 Starsza 
opiekunka 

30 01.03.1991r  

34 Starsza pokojowa 21 03.06.2002r  
35 Starsza 

opiekunka 
24 01.03.1991r  
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36 Młodsza 
opiekunka 

15 01.09.1995r  

37 Kierownik 
Zespołu 

24 30.05.1990r  

38 Opiekunka  13 03.11.2006r.  
39 Opiekunka  7 01.02.2005r.  
40 Starsza pokojowa 25 07.01.1985r  
41 Terapeuta terapii 

zajęciowej 
38 01.02.2005r.  

42 Opiekunka  2 10.01.2008r.  
43 Opiekunka  28 12.06.2006r. Kurs – Opiekun osób 

starszych i 
niepełnosprawnych jako 

podstawa integracji i 
budowania wraŜliwości 

społecznej 
44 Starsza 

opiekunka 
21 10.05.1988r  

45 Kierownik 
Zespołu 

36 01.09.1986r Zachowania nietypowe, 
komunikacja i metody 

pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 

intelektualnie 
46 Starsza pokojowa 28 01.03.1991r  
47 Starsza 

opiekunka 
28 15.07.1985r  

48 Starsza 
opiekunka 

20 06.01.1997r  

49 Starsza  
pokojowa 

20 27.09.1989r  

50 Starsza 
opiekunka 

24 01.07.1985r Rola i zadania zespołów 
terapeutyczno – 

opiekuńczych w domach 
pomocy społecznej 

51 Opiekunka  27 05.09.2007r.  
52 Starsza 

opiekunka 
11 07.09.1998r  

53 Starsza pokojowa 30 27.03.1990r  
54 Starsza 

opiekunka 
14 01.07.1996r  

55 Starsza 
opiekunka 

13 28.07.1997r Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych w 

2009r.  
56 Opiekunka 29 01.03.1991r  
57 Opiekunka  2 18.02.2008r.  
58 Starsza 

opiekunka 
23 02.01.1996r  

59 Pokojowa  20 14.05.2007r.  
60 Opiekunka  10 15.10.2007r.  
61 Opiekunka  8 18.09.2006r.  
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62 Starsza 
opiekunka 

18 01.08.1994r  

63 Specjalista pracy 
socjalnej 

22 07.01.1997r Zachowania nietypowe, 
komunikacja i metody 

pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 

intelektualnie 
64 Starsza 

opiekunka 
19 01.06.1996r  

65 Starsza 
opiekunka 

22 01.08.1997r  

66 Starszy instruktor 
terapii  

28 14.01.1997r  

67 Starsza 
opiekunka 

26 01.09.1983r  

68 Pokojowa  - 08.01.2010r.  
 
 
6. WaŜniejsze imprezy organizowane przez placówkę: 
 

 
 

Rodzaj imprezy 
 

 
 

Miejsce imprezy 

 
 

Organizatorzy 

Liczba uczestników 
-mieszkańcy DPS  
Nowe Czarnowo 
(dzieci, młodzieŜ , 

dorośli) 

 
 
 

Data 

1. Kostiumowy Bal 
Karnawałowy 

DPS  w Nowym 
Czarnowie 

Terapia DPS Nowe 
Czarnowo, 
opiekunowie 

120 08.01.09r. 

2. Wyjazd na 
spektakl teatralny 
„Cudowna lampa 
Alladyna” 

Gryfiński Dom 
Kultury 

Terapia DPS Nowe 
Czarnowo 

30 27.01.09r. 

3. Wyjazd do kina – 
film p.t. 
 ,, ASTERIKS” 

Kino GRYF w 
Gryfinie 

 Terapia DPS w 
Nowym Czarnowie 

22 04.02.09r. 

4.Odwiedzamy 
swoich przyjaciół w 
Nowogardzie 

DPS Nowogard Terapia DPS Nowe 
Czarnowo 

5 07.04.09r. 

5. Udział w akcji ,, 
Sprzątanie Świata” 
– sprzątanie terenu 
leśnego wokół DPS 
Nowe Czarnowo i 
okolic  ,,Krzywego 
Lasu” 

Nowe Czarnowo Terapia DPS w 
Nowym Czarnowie 

22 22.04.09r. 

6. ,,Dzień Godności 
Osób 
Niepełnosprawnych
”- II FESTIWAL 
PIOSENKI – 
inscenizacja p.n. 
,,Ziemia” 

Chojna –
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
w Chojnie,  
Terapia DPS Nowe 
Czarnowo 

12 05.05.09 r. 
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7. Wycieczka 
edukacyjno- 
rekreacyjna do 
Ogrodu 
Dendrologicznego w 
Przelewicach 

Przelewice Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnyc
h MOST, Terapia 
DPS w Nowym 
Czarnowie, 

30  
09.05.09 r. 

8. Wycieczka do 
Zakopanego 

Zakopane Terapia DPS Nowe 
Czarnowo 

14 od17 do 
24.05.09r. 

9. Festyn dla 
dorosłych i  Festyn 
z okazji Dnia 
Dziecka 

Pniewo – pub 
Kotwica Nowe 
Czarnowo- teren 

Terapia DPS w 
Nowym Czarnowie 

123 01.06.09r. 

10. Wycieczka 
rekreacyjna do 
Starej Dobrzycy k. 
Reska 

Stara Dobrzycy k. 
Reska 

Terapia DPS w 
Nowym Czarnowie 

6 06.06.09r. 

11. Wycieczka 
autokarowa do ,, 
Parku Dinozaurów” 
k. Witnicy 

Witnica Terapia DPS w 
Nowym Czarnowie 

30 27.06.09 r. 

12. Sprzątanie 
Krzywego Lasu 

Nowe Czarnowo Terapia DPS w 
Nowym Czarnowie 

30 02.07.09 r. 

13. Wycieczka do 
Puszczy Bukowej 

Puszcza Bukowa Terapia DPS Nowe 
Czarnowo 

16 14.07.09r.  

14. Wyjazd do 
Szczecina- 
zwiedzanie miasta 

Szczecin Terapia DPS Nowe 
Czarnowo 

10 21.07.09r. 

15. Piesza 
wycieczka do 
Mescherin- wieŜa 
widokowa  
i przystań rybacka 

Mescherin Terapia DPS Nowe 
Czarnowo 

15 05.08.09r. 

16. Piesza 
Pielgrzymka do 
Sanktuarium Matki 
BoŜej Fatimskiej 

Szczecin , osiedle 
Słoneczne 

Terapia DPS w 
Nowym Czarnowie 

6 15.08.09 r. 

17.Wycieczka 
Turystyczno- 
Krajoznawcza w 
Góry Karkonosze i 
Izery 

Świeradów  Zdrój i  
Karpacz 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnyc
h MOST, Terapia 
DPS w Nowym 
Czarnowie 

45/20 Od 07 do 
17.09.09r 

18. PoŜegnanie Lata 
2009- impreza 
integracyjna 

DPS Trzcińsko Zdrój DPS Trzcińsko 
Zdrój, Terapia DPS 
w Nowym 
Czarnowie 

5 04.09.09r. 

19.Pielgrzymka 
piesza i udział w 
Mszy Odpustowej  

Pniewo - Kościół Terapia DPS w 
Nowym Czarnowie 

15 20.09.09 r. 

20.Przegląd 
Twórczości 
Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych 

GDK Gryfino DPS Nowe 
Czarnowo 

120 01.10.09r. 

21. Pielgrzymka do 
Lichenia 

Licheń Terapia DPS Nowe 
Czarnowo 

28 15.10.09r. 
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22. Wyjazd do 
Warszawy na finał   
konkursu „Czysty 
Las” 

SGGW Warszawa Lasy Państwowe- 
Towarzystwo 
Przyjaciół Lasu 

3 04.11.09r. 

23.Zabawa 
Andrzejkowa 

Arkadia- Gryfino WTZ Gryfino oraz 
DPS Nowe 
Czarnowo 

20 30.11.09r. 

24. Wigilia oraz 
Spotkanie 
Opłatkowe 

DPS Nowe 
Czarnowo 

Terapia DPS Nowe 
Czarnowo 

80 23.12.09r. 

 

7. Miesięczny koszt utrzymania w 2009 r. – 2317,00 zł. 
na rok 2010 wynosi 2268,85 (po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego)  

 
 

III. OPIEKA I WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIE śY 

1. RODZINY ZAST ĘPCZE 
 

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat w referacie rodzin 
zastępczych naleŜy: 

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

� 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; 

� 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.   

 
Rodziny zastępcze 

W ciągu roku 2009 na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowało 107 rodzin 
zastępczych (umieszczonych w nich było 177 dzieci) w tym:  

� 84 rodzin spokrewnionych z dzieckiem ( 111 dzieci)  
� 17 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem ( 23 dzieci)  
� 2 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego ( 15 dzieci) 
� 4 zawodowe  niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze (28 dzieci)  

      Na podstawie Postanowień Sądów Rejonowych w roku sprawozdawczym zawiązano 11 
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 4 rodziny zastępcze, z których:  
� 3 dzieci powróciło do rodziców biologicznych,  
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� 1 dziecko zmieniło wraz z rodziną zastępczą miejsce zamieszkania, 
� 1 dziecko umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej   

W 2009r Pogotowia Rodzinne i Zawodowe Wielodzietne Rodziny zastępcze opuściło 
15 dzieci, z których: 

� 9 dzieci przekazano do adopcji; 
� 5 dzieci powróciło do rodziców biologicznych; 
� 1 dziecko zmarło 

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

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 przyznania pomocy pienięŜnej jest decyzja 
administracyjna. 

Starosta Powiatu Gryfińskiego wydał 249 decyzji administracyjnych zmieniających 
lub przyznające pomoc pienięŜną. 

Na podstawie art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2009r, Nr 175, poz. 1362), powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą 
lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej  lub 
skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej porozumienie w sprawie 
umieszczenia dziecka i wysokości wydatków, o których mowa  w ust. 2 lub 3 w/w ustawy. 

W związku z powyŜszym w roku 2009 podpisano 4 Porozumienia zawarte pomiędzy 
powiatem gryfińskim a innymi powiatami dotyczących rodzin zastępczych: 
W roku 2009r wpływy za pobyt dziecka z innego powiatu, przebywającego w rodzinie 
zastępczej na terenie powiatu gryfińskiego wynosiły -  112.108,85 zł.  
Wydatki powiatu gryfińskiego za pobyt dziecka pochodzącego z naszego powiatu, 
przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu wynosiły – 90.003,38 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 moŜe odstąpić od ustalenia odpłatności, na wniosek lub 
z urzędu.  

 
W roku 2009 sprawdzono sytuację materialną u 354 rodziców biologicznych, z tego:   

� 89 rodziców biologicznych nie Ŝyje,  
� w 44 przypadkach nie zostało ustalone ojcostwo,  
� 58 rodziców biologicznych płaci na dzieci świadczenia alimentacyjne, 
� odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej ustalono 6 rodzicom biologicznym, 
� z powodu trudnej sytuacji materialnej i braku informacji o miejscu pobytu  rodziców 

biologicznych wydano 157 decyzji odstępujących od odpłatności za pobyt dziecka w 
rodzinie zastępczej. 

       
 Na podstawie obowiązujących przepisów osoba, która osiągnęła pełnoletność  

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 Ŝyciowe 
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a takŜe pomoc:  

� pienięŜną na usamodzielnienie  
� pienięŜną na kontynuowanie nauki, 
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� w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 
chronionym, 

� w uzyskaniu zatrudnienia, 
� na zagospodarowanie – w formie rzeczowej. 

 
W roku 2009 na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowało takŜe 56 usamodzielnionych 
wychowanków rodzin zastępczych, z tego: 

� 38 otrzymywało miesięczną pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki, 
� 10 wychowanków otrzymało pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej, 
� wychowanków otrzymało pomoc pienięŜną na usamodzielnienie. 

  
 
 
Dla porównania wykres który przedstawia liczbę usamodzielnionych wychowanków rodzin 
zastępczych w latach 2007 – 2009 
 

    
 
PowyŜszą 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 usamodzielnienia się. 
 

 

Informacja z realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem współfinansowanych  
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

      Dnia 21.05.2009r, 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. 122.700 zł na realizację dwóch programów. 
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 Tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania pieczy zastępczej,  
w tym (dostęp do specjalistów z róŜnych dziedzin oraz do róŜnych form wsparcia 
rodzin zastępczych)oraz tworzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin 
naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych pt. „Pomocna dłoń”- 73.000 zł. 

 Tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zawodowych 
niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka 
pt.„Stawiamy na rodzinę”- 49.700 zł. 

 
Za projekt pt. „Stawiamy na rodzinę” Powiat Gryfiński otrzymał wyróŜnienie w wys. 
7.000,00 zł  z przeznaczeniem na budowę i rozwój lokalnego systemu opieki nad dzieckiem 
i rodziną. Nagroda ta została przeznaczona na wyszkolenie 21 asystentów rodziny z powiatu 
gryfińskiego. 
W ramach realizacji w/w programów od czerwca 2009r Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie   w Gryfinie podjęło następujące działania. 

� Warsztaty psychoedukacyjne dla zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych 
i ich wychowanków oraz dla pogotowi rodzinnych; 

� Warsztaty dla nowopowstałych rodzin zastępczych pt. „Jestem dobrym rodzicem 
zastępczym”; 

� Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych w miejscu ich zamieszkanie; 
� Warsztaty dla rodzin zastępczych, których wychowankowie sprawiają problemy 

wychowawcze, mają stwierdzone ADHD, zaburzenia zachowania, FAS;   
� Promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez udział w festynach, biesiadach, 

doŜynkach na terenie powiatu, w trakcie których udzielane były niezbędne informacje 
i porady; 

� Promocja rodzicielstwa zastępczego w szkołach, kościołach itp.; 
� Spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych i ich wychowanków; 
� Organizacja „Dnia Dziecka”, „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” i „Zabawy 

Mikołajkowej” dla rodzin zastępczych i ich wychowanków. 
� Szkolenie Asystentów Rodzinnych; 
� Szkolenie- pn.”Konferencja Grupy Rodzinnej”; 

 

Na realizację zadań pomocy społecznej wydatkowano w 2009r. kwotę 1.786.667,91 zł. 
 

 
Rodzaj przyznanej pomocy 

 
Kwota 

 
Miesięczna pomoc pienięŜna dla  rodzin zastępczych 
 

 
1.297.723,75 
zł 

 
Jednorazowa pomoc pienięŜna dla nowo utworzonych rodzin 
 

 
 

21.952,70 zł 

 
Pomoc pienięŜna dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 
kontynuuj ących naukę  

 
185.798,06 zł 
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Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających 
rodziny zastępcze 

 
39.528,00 zł 

 
Pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej dla usamodzielnionych 
wychowanków rodzin zastępczych 

 
45.601,61 zł 

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

 
196.063,79 zł 

 
Razem: 
 

 
1.786.667,91 

zł 
 

 

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, 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 2009 roku – 80.625,00 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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3. CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKU ŃCZO-WYCHOWAWCZE 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Chojnie 
ul. Podmurze 4a, 74-500 Chojna 
 

      Organizacja pracy w WPOW w Chojnie ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb 
Ŝyciowych dzieci, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami 
usług opiekuńczo - wychowawczych. 
Wychowawcy organizują pracę w grupach rodzinkowych 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 ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, 
ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie i kuratorzy sądowi. 
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.  
      Wojewoda Zachodniopomorski, Decyzją Nr 08/2008 z dnia 20.10.2008r. zezwolił 
warunkowo, do dnia 31.12.2010r. Staroście Gryfińskiemu na prowadzenie całodobowej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej w Chojnie.  
W strukturach placówki wielofunkcyjnej w roku 2009 funkcjonowały trzy całodobowe 
placówki socjalizacyjne w:  

� Chojnie, ul. Podmurze 4a 
� Trzcińsku-Zdroju, ul. Dworcowa 3 
� Chwarstnicy, ul. Gryfińska 61 
� grupa usamodzielnienia w Chojnie, ul. śółkiewskiego 5. 

 
 Placówka socjalizacyjna w Chojnie, składa się z 3 grup rodzinkowych dla 30  
wychowanków. 

 Placówka socjalizacyjna w Trzcińsku - Zdroju, składa się z 3 grup rodzinkowych  dla 
30 wychowanków. 

 Placówka socjalizacyjna w Chwarstnicy przeznaczona była dla dziesięciu  
najmłodszych   wychowanków. 

 Grupa usamodzielnienia przeznaczona jest dla 12 wychowanków powyŜej 15 lat. 
 

Grupę usamodzielnienia uruchomiono 01.09.2009r., w ramach realizacji programu 
naprawczego. Pozwoliło to na zmniejszenie liczby wychowanków w placówkach oraz 
stopniowe przystosowywanie starszych dzieci do samodzielnego Ŝycia w środowisku. 

 

     Zarząd Powiatu w Gryfinie Uchwałą Nr 692/2009 z dnia 29.10.2009r. zlikwidował filię 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, z siedzibą w Chwarstnicy 
przy ul. Gryfińskiej 61. Powodem likwidacji były trudności w nadzorze nad filią ze względu 
na znaczne oddalenie od macierzystej jednostki. 
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Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2009 roku – 2.042,35 zł 

 

Liczba miejsc                              72 
Liczba dzieci przebywających w placówce (średnioroczna) 91 
Liczba dzieci skierowanych do placówki w 2009 roku  16                                   
Liczba osób zatrudnionych w placówce: 
- pracownicy pedagogiczni 
- pracownicy obsługi i administracji 

52 
32 
20                                                                    

Dotacja z budŜetu powiatu              2.261.976,01 
Darowizny pienięŜne w tym: 
- środki od sponsora na wypoczynek letni -                 4.000,00 
- środki na wypoczynek z BS w Chojnie -                      500,00 
- z Fundacji Przyjaciółka –                                           2.000,00 
- od sponsora VER Ford Maluch -                               1.100,00 
- z nawiązek sądowych –                                                2.400,00 
- od Stowarzyszenia Serce za Serce –                           1.000,00 
 
Ponadto z banku Ŝywności pozyskano artykuły  
Ŝywnościowe  o wartości -                                              33.978,75 zł. 

   11.000,00zł 

 
WaŜniejsze inwestycje i remonty w placówce : 
W roku 2009 dokonano zakupów inwestycyjnych, w postaci zakupienia: 
 
- licencji programowych – 5.150,00 zł 
 
- kserokopiarki – 6.000,00 zł. 
 
Po likwidacji filii placówki w Chwarstnicy dokonano remontu wynajmowanego budynku, na 
kwotę 3.000,00 zł. 
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KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 

Ilość osób Kwalifikacje wychowawców 
Uwagi 

 
17 WyŜsze studia magisterskie                                

z przygotowaniem pedagogicznym 
- 

1 WyŜsze studia magisterskie – specjalność 
nauczycielska 

- 

10 WyŜsze studia zawodowe                                   
z przygotowaniem pedagogicznym 

- 

1 WyŜsze studia zawodowe – edukacja 
wczesnoszkolna 

(na zastępstwo) 

1 IV rok jednolitych studiów magisterskich    z 
przygotowaniem pedagogicznym 

(na zastępstwo) 

 
2 

 
Kwalifikacje pedagogów 

 

 
- 

WyŜsze studia magisterskie z 
przygotowaniem pedagogicznym 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH DOSKONAL ĄCYCH WARSZTAT PRACY  
W ROKU 2009 

Lp Forma i temat szkolenia Przez kogo organizowane 
Ilość 

uczestników 
szkolenia 

1. 40- godz. Kurs udoskonalający w formie 
warsztatów na temat: Szkoła dla rodziców 
i wychowawców w oparciu o koncepcję 
T. Gordona                i ksiąŜkę A. Faber, 
E. Mazlish                 pt. „Jak mówić, 
Ŝeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, 
Ŝeby dzieci do nas mówiły”. 

Centrum Metodyczne Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej          
w Warszawie 

 
2 

2. Specjalistyczna konferencja „Pomoc 
dzieciom krzywdzonym”. 

Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Prezydent Szczecina, 
Starosta Policki, 
Wójt Gminy Kołbaskowo           
i Gm. Dobra , Burmistrz Polic i 
Nowego Warpna, PAM, 
Fundacja Dzieci Niczyje, CIS 
„Od Nowa”, Ośrodek Pomocy 
dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem Stowarzyszenia 
„SOS dla Rodziny” 

 
 
2 

3. Konferencja „Wczesna diagnoza dziecka 
porzuconego warunkiem prawidłowo 
udzielonej pomocy”. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 

 
4 

 

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PLACÓWCE – 2.147,06 zł (słownie: dwa tysiące sto 
czterdzieści siedem złotych 06/100). 
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WaŜniejsze imprezy organizowane przez WPOW w Chojnie 

1. „Dzieci i ekologia” – projekt ekologiczny. 
2. W ramach współpracy polsko-niemieckiej, kilkudniowy pobyt wychowanków                      

w Prenzlau. 
3. Wyjazd do Międzyzdroi z okazji Dnia Dziecka. 
4. Uroczystości I Komunii św. i Bierzmowania. 
5. Spotkanie z nauczycielami wszystkich szkół, do których uczęszczają wychowankowie. 
6. Kolonie letnie dla wychowanków. 
7. Urodziny wychowanków. 
8. Spotkanie Wigilijne. 
9. Wyjazdy na basen do Myśliborza. 
10.  Rajdy rowerowe, wędkowanie. 

 

Dane dot. dzieci które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2009r. 

 

Lp. Powód opuszczenia placówki Ilość dzieci 

1. Usamodzielnienie  11 

2. Adopcja 2 

3. Umieszczenie w rodzinie zastępczej 3 

4. Zmiana orzeczenia sądu na MOS lub MOW 3 

5. Powrót do domu rodzinnego 8 

Łącznie: 27 

 

POROZUMIENIA Z INNYMI POWIATAMI DOT. POBYTU DZIECI                                   
W PLACÓWKACH OPIEKU ŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

      Oprócz dzieci przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu 15 dzieci 
pochodzących z naszego terenu przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 
terenie innych powiatów. W roku 2009 przekazano innym powiatom, jako zwrot środków 
ponoszonych na utrzymanie tych dzieci  kwotę 386.360,04 zł. 

 

 Powiat myśliborski – 1 dziecko – 34.102,30 
 Powiat goleniowski – 1 dziecko – 29.826,96 
 Powiat białogardzki – 5 dzieci - 138.000,00  
 Powiat łobeski – 6 dzieci – 123.743,67 
 Powiat stargardzki – 1 dziecko – 45.647,73 
 Powiat wałbrzyski – 1 dziecko  - 15.039,38 
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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  

 
29 

 
118.448,00 

 
2. 

 
pomoc pienięŜna na 
usamodzielnienie 

 
2 

 
11.529,00 

 
3. 

pomoc na zagospodarowanie               
w formie rzeczowej  

 
3 

 
14.650,41 

 
4. 

 
Ogółem w roku 2009: 

 
x 

 
144.627,41 

 

4. MIESZKANIA CHRONIONE 

      W dniu 01.09.2009r. uruchomiono działalność mieszkań chronionych dla pełnoletnich 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. 
W pomieszczeniach Internatu ZSP w Chojnie, przy ul. śółkiewskiego 5, wykonano remont                   
i wyposaŜono: 

� 5 pokoi mieszkalnych, 
� Kuchnię, 
� łazienkę oraz miejsce do prania i suszenia bielizny, 
� magazynek. 

 
      Doświadczenia z lat ubiegłych, dotyczące usamodzielniania wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych wykazały, Ŝe młodzi ludzie postawieni 
przed faktem samodzielnego gospodarowania środkami finansowymi i czasem nie radzą sobie 
w prostych domowych czynnościach, porzucają szkołę, często pozostając bez prawa  
do ubezpieczenia zdrowotnego i środków do Ŝycia. 
      Wspólnie z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie 
wytypowano 6 usamodzielnionych wychowanków, którzy zamieszkali w mieszkaniach 
chronionych. 
      Lokalizacja mieszkań chronionych dała im moŜliwość ukończenia nauki w wybranym 
zawodzie lub znalezienia pracy. Zamieszkanie w mieszkaniu chronionym  jest alternatywą dla 
środowiska patogennego, do którego najczęściej powracali usamodzielniani wychowankowie. 
      Lokatorzy mieszkań chronionych ponoszą odpłatność za swój pobyt w wysokości  
250,00 zł miesięcznie.  
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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 w 2009 r.  na realizację zadań wyniosła 1 609 652,00 zł, w tym wykorzystano na:  

� zobowiązania ( WTZ)    -    784 188,00zł  
� rehabilitacj ę społeczną  -    711 535,00zł 
� rehabilitacj ę zawodową –   113 929,00zł 

 

 

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań realizowanych w 2009 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 

5 
 
 
3 
 

12 
 
 
0 

9 903,00 
 
 

91.000,00 
 

13.026,00 
 
 

0,00 
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3. Dofinansowanie kosztów działania WTZ-  
Goszków 

30  uczestników 
 443.880,00 

4. Dofinansowanie kosztów działania WTZ - 
Gryfino 

23 uczestników 340.308,00 
 

5. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych 

Przyznano dla – 642 osób 
niepełnosprawnych 

174 680,00 
 
 

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

10 : 
 
8 
0 
2 

145.300,00 : 
 

139.100,00 
0,00 

6.200,00 
7.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny i środki pomocnicze 
387 333.386,00 

8. Dofinansowanie sportu, kultury rekreacji 
Organizatorzy :  
• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych PROMYK w 
Mieszkowicach 

• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych MOST w 
Nowym Czarnowie 

• 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 

• Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w 
Trzcińsku-Zdroju 

13 umów, w tym  w 
imprezach wzięło udział: 
620 osób 

58.169,00 

       
9. Wykorzystano  1. 609 652,00 
 

Informacja  o  Warsztatach Terapii Zajęciowej  w Powiecie Gryfińskim 

Lp. Nazwa Zadania WTZ Goszków WTZ Gryfino 

1. Adres siedziby Goszków 12a, 74-505 Mieszkowice ul. Sprzymierzonych 5A, 74-100 
Gryfino 

2.  Nazwa 
organizatora 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK” 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
KOŁO W GRYFINIE 

3. Data utworzenia 15.10.2004r. 30.12.1998r. 
4. Liczba uczestników 30 23 
5. Liczba 

pomieszczeń 
zajmowanych  
 

11 12 
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6. Miesięczny koszt 
utrzymania 

1.462,45 zł 1.387,52 zł 

7. Środki 
wydatkowane w 
2009r.  

Ogółem:  526.485,00zł w tym: 
PFRON -                    443.880,00 zł 
Środki samorządu-       54.320,00 zł 
Środki własne -            28.285,00 zł 

Ogółem: 382.955,48 w tym: 
PFRON-                        340.308,00 zł 
Środki samorządu-         37.812,00  zł 
Środki własne-                  4.835,48 zł  

8. WaŜniejsze 
inwestycje 

Brak Wymiana linoleum w szatni budynku 
warsztatowego i wymiana 
zniszczonych umywalek i glazury 
naściennej w sanitariatach 
warsztatowych 

9. Kadra pracownicza Kierownik 
Księgowa 
Terapeuta zajęciowy -5 stanowisk 
Pracownik socjalny 
Psycholog 
Kierowca-konserwator 
Pracownik Gospodarczy 
 
 
 

Kierownik 
Księgowy 
Pracownik biurowy 
Terapeuta zajęciowy – 4 stanowiska 
Instruktor zawodu – 2 stanowiska 
Psycholog 
Specjalista ds. rehabilitacji  
Muzykoterapeuta 
Kierowca 
Pracownik gospodarczy 

10. Średnie miesięczne 
wynagrodzenie  

1969,47 zł Brutto 2.051,41 zł Brutto 

11. WaŜniejsze 
imprezy 
organizowane przez 
placówkę 

• Zabawa Choinkowa 
• Turniej gry w Ping-

Ponga 
• Projekt Unijny – 

Współpraca młodzieŜy 
• Festyn Sportowo – 

Rekreacyjny 
• Piknik Organizacji 

Pozarządowych 
• Projekt Unijny – Kuchnia 

XVIII wieku 
• Festyn lata z radiem w 

Chwarszczanach 
• Wycieczka do 

Wrocławia 
• Wycieczka do 

Częstochowy 
• Wycieczka do Karpacza i 

Pragi 
• Jubileusz  5-lecia 

istnienia WTZ 
• Spotkanie Wigilijne 

• Bal karnawałowy 
• Śniadanie Wielkanocne  
• Aktywny udział self – 

adwokatów w  konferencji 
w Szczecinie 

• Dzień Godności Osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną w Gryfinie 

• Wycieczka do Pobierowa  
• Konkurs plastyczny 
• Konkurs fotograficzny 
•  Integracyjny Piknik  

Plastyczny 
• Obóz przetrwania – 

Sarbinowo 
• Obóz sportowy 
• Sprzątanie świata 
• Spływ kajakowy – „Razem 
śeglujemy” 

• Hipoterapia 
• Zawody Pływackie 
• Spotkanie z Mikołajem 
• Spotkanie Wigilijne 
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2. WypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

      Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 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 2009  roku ze sprzętu skorzystało  25 osób: 

• łóŜko + materac - 9 
• balkonik – 8 
• krzesło wc - 1 
• kule łokciowe - 4 
• wózek inwalidzki - 3 

 

Problemy występujące  w realizacji zadania 

      W 2009 r odnotowano znaczny wzrost zainteresowania wypoŜyczalnią sprzętu, 
szczególnie łóŜkami rehabilitacyjnymi, wózkami inwalidzkimi i balkonikami. Z powodu 
duŜego zmniejszenia środków PFRON na dofinansowanie zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, 
poczyniono starania o pozyskanie od darczyńców  większej ilości specjalistycznego sprzętu 
rehabilitacyjnego w celu jego nieodpłatnego wypoŜyczania. 

Dodatkowym problemem jest teŜ zuŜycie sprzętów rehabilitacyjnych będących na stanie 
wypoŜyczalni. Część z nich, szczególnie łóŜka i wózki  będzie musiała być wycofana z oferty, 
gdyŜ ich stan techniczny uniemoŜliwia uŜytkowanie przez osobę niepełnosprawną. 

Brakujący sprzęt: 

• wózki  inwalidzkie -   8  sztuk, 
• materace antyodleŜynowe –  5  sztuk, 
• łóŜka rehabilitacyjne - 5 sztuk. 
• parapodium -  2 sztuki. 
• pompy insulinowe -  2 sztuki 
• pionizatory – 2   sztuki  
• przenośniki kąpielowe  4 sztuki. 
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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.  

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  2 osoba 
• lekarz specjalista pediatra  2 osoby 
• lekarz specjalista neurolog  1 osoba 
• psycholog     1 osoba 
• pracownik socjalny    4  osoby 

 
 
      Za wydanie orzeczenia członkowie Zespołu otrzymują wynagrodzenie na podstawie 
umowy o dzieło, gdzie dziełem jest orzeczenie. Starosta Gryfiński 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: 

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

� 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 106.000,00zł 

Koszt wydania 1 orzeczenia – 61,52zł  

W 2009r. odbyło się 137 posiedzeń składu orzekającego. 

Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń i legitymacji w 2009r. 

 
Liczba złoŜonych wniosków z 2009 r 

 
                     1748 
 

Liczba wydanych orzeczeń ogółem                      1723                  
Liczba wydanych orzeczeń dla osób po 16 roku Ŝycia                      1382 
Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku Ŝycia                        341 
Liczba wydanych legitymacji                        830 
Liczba negatywnie wydanych orzeczeń: 
dla osób po 16 roku Ŝycia 
dla osób do 16 roku Ŝycia 

                       174 
                         56 
                       118 
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Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności: 

 Osoby powyŜej 16 roku Ŝycia, podział ze względu na cel składania wniosku: 
• odpowiednie zatrudnienie – 72 osoby 
• szkolenie – 3 osoby 
• uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 14 osób 
• konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
      – 177 osób 
• korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia – 318 osób 
• zasiłek pielęgnacyjny – 763 osoby 
• korzystanie z karty parkingowej – 52 osoby 
• inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 6 osób 
 
• Ogółem:   1405 osób 
 
 

 Osoby przed ukończeniem 16 roku Ŝycia, podział ze względu na cel składania 
wniosku: 
• zasiłek pielęgnacyjny – 302 osoby 
• świadczenie pielęgnacyjne    – 35 osób 
• inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 6 osób 
------------------------------------------------------------- 

• Ogółem:    343 osób 
 

 

 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 
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PoniŜsze wykresy przedstawiają ilość wydanych orzeczeń dla dorosłych i dzieci przez 
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w latach  2002- 2009 
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Dla porównania na jednym wykresie wydane orzeczenia dorosłych i dzieci 
 

 
 

 

VI.OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
    W CHOJNIE 

      Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych rozpoczął działalność 01 czerwca 2006 
roku w Chojnie przy ulicy Dworcowej 1. Działa on w strukturach Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie. OION w Chojnie to jedyna taka placówka prowadzona przez 
samorząd w powiecie gryfińskim i druga w województwie zachodniopomorskim. Budynek  
w którym ma siedzibę OION posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich i specjalnie 
przystosowane toalety. Działalność Ośrodka i  zatrudnienie personelu finansowane jest  
ze środków PFRON.  
Ośrodek dostarcza rzetelnych i kompleksowych informacji słuŜących wyrównywaniu szans 
osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej i zawodowej.  
Ośrodek informuje w szczególności o: 

� prawach osób niepełnosprawnych, wynikających z obowiązujących źródeł prawa, 
� moŜliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych 

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

pomocnicze, 
• turnusów rehabilitacyjnych, 
• warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, 
• likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 

� organizacjach pozarządowych, zrzeszających i działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy,  
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� instytucjach wspierających, zlokalizowanych najbliŜej miejsca zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej (np. PCPR, OPS, PUP itp.), 

� systemowych rozwiązaniach dotyczących ulg i uprawnień wynikających  
z obowiązującego ustawodawstwa oraz ustawowego wspierania pracodawców osób 
niepełnosprawnych, 

� moŜliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, 
� programach finansowanych ze środków PFRON. 

 
Termin realizacji projektu: 01.01.2009 r.- 31.12.2009 r. 
 W OION zatrudnione są 3 osoby – 1 na cały etat i 2 na ½ etatu. Aktywność zawodowa 
poza poczuciem, Ŝe jest się potrzebnym innym daje pracownikom moŜliwość samorealizacji, 
rozwoju osobistego jak równieŜ poczucie niezaleŜności materialnej i osobistej. Dzięki temu,  
Ŝe w Ośrodku pracują tylko osoby niepełnosprawne, które znają problemy z jakimi muszą 
borykać się na co dzień niepełnosprawni – potrzebujący pomocy mają ułatwiony kontakt. 
 
Udzielone porady i konsultacje za rok 2009 
 

 Liczba osób, którym udzielono informacji –   RAZEM – 2261 
W tym: 
- telefonicznie – 647 
- osobiście – 1032 
- internet/listownie – 101 
- specjaliści – 481 
 

� osoby niepełnosprawne – 1015 
� opiekunowie osób niepełnosprawnych – 942 
� osoby fizyczne – 84 
� pracodawcy ON – 27 
� potencjalni pracodawcy ON – 37 
� organizacje pozarządowe -53 
� inne organizacje – 44 
� instytucje – 59 

 
 Zakres poszukiwanych informacji dotyczących wspierania osób niepełnosprawnych - 

RAZEM – 3717 

W tym: 
� WTZ – 23 
� turnusy rehabilitacyjne – 596 
� zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 375 
� sprzęt rehabilitacyjny – 119 
� likwidacja barier – 164 
� własna działalność gospodarcza – 40 
� stanowisko pracy – pomoc finansowa – 25 
� szkolenia – 27 
� leczenie i rehabilitacja – 87 
� edukacja – 66 
� pomoc społeczna – 850 
� ulgi i uprawnienia komunikacyjne – 643 
� inne uprawnienia – 30 
� interpretacja przepisów prawa – 74 
� instytucje, placówki, org. udzielające pomocy – 61 
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� programy PFRON – 528 
� inne – 9 

      Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu i zapotrzebowaniu został uruchomiony  
w czerwcu 2009 roku nowy punkt Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  
w  Mieszkowicach, który czynny jest  w kaŜdą środę w godzinach od 8.00 do 15.00.  
Do chwili obecnej nadal funkcjonuje wyjazdowy dyŜur pracownika OION w gminie Cedynia 
-  ( poniedziałek w godzinach od 8.30 do 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego).  
W punktach wyjazdowych osoby niepełnosprawne mogą pobrać druki wniosków, uzyskać 
pomoc w ich wypełnieniu i złoŜyć je w celu dostarczenia do PCPR w Gryfinie. 
      Dwa razy w tygodniu w Ośrodku w Chojnie dyŜury pełni psycholog. W piątki  
w Cedyni usługi doradztwa prawnego świadczy prawnik finansowany z budŜetu OION. 
Ponadto w środy i piątki  w godz. 9.00-14.00 wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogą 
uzyskać ją u Pełnomocnika Starosty do Spraw Kobiet, Rodziny, Dyskryminacji i Organizacji 
Pozarządowych.  DyŜury wszystkich specjalistów Ośrodka cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych. 
      OION w  Chojnie w roku 2009 przeprowadził duŜą kampanie promocyjną mającą na celu 
przedstawienie środowisku osób niepełnosprawnych oraz pracownikom: słuŜb społecznych, 
szkół, sołtysom, kołom gospodyń wiejskich, organizacjom pozarządowym, itp. zakresu 
działania,  oraz moŜliwości dofinansowań ze środków PFRON. W tym celu opracowano 
materiały promocyjne (informatory, plakaty, ulotki, wizytówki), które były dostarczane do 
środowisk osób niepełnosprawnych, uruchomiono równieŜ stronę internetową, jak równieŜ 
ukazywały się cyklicznie ogłoszenia i  artykuły w lokalnej prasie. 
      Aby rozszerzać informację o działalności Ośrodka i prawach ON zorganizowano 
5 spotkań informacyjnych w naszym Powiecie, na które zapraszano kierowników OPS, 
przedstawicieli Rady Miasta w poszczególnych gminach a takŜe sołtysów i liderów 
środowiska wiejskiego oraz organizacje pozarządowe- poniewaŜ to właśnie te osoby  
z terenów wiejskich są najbliŜej  potencjalnych klientów OION. 
      Wszelkie te działania przyniosły wymierne efekty,  Porównując rok 2008 i rok 2009 
odnotowano znaczący wzrost udzielanych informacji i konsultacji. W roku 2008 udzielonych 
ich było 3232 natomiast w roku 2009 było ich juŜ 3717. Jest to wzrost o 14% w stosunku  do 
ubiegłego  roku.  
      W związku z programem PFRON „Uczeń na wsi” Ośrodek prowadził kampanię 
informacyjną promującą ten projekt. Efektem jest przystąpienie do tego projektu w 2009 roku 
dwóch kolejnych gmin z  terenu działania Ośrodka tj  Gminy Chojna i  Cedynia. 
      Istnieje stała współpraca z  doradcami zawodowymi z Urzędu Pracy w Chojnie, dzięki ich 
pomocy udało  się skierować kilkanaście osób na szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe, 
co pozwoliło tym osobom podjąć pracę zarobkową, a przede wszystkim uwierzyć  we własne 
moŜliwości. 
      W 2009 roku w ramach „Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych” działalność 
OION w Chojnie zyskała bardzo wysoką ocenę, a   nasz  Powiat otrzymał tytuł 
„Samorządu równych szans”. 
 

VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA 

1.OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ   

      Ośrodek 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. 
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� 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- rodzaj podejmowanych działań zaleŜy od ryzyka zagroŜenia ze strony 
sprawcy, ocenia 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 2009r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnieni byli profesjonaliści : psycholog, 
prawnik i socjolog.  
PoniŜej tabela przedstawia rodzaj udzielanych porad, ilość przyjętych osób, ilość udzielonych 
porad, oraz zastosowanie terapii krótkoterminowej.                                     
                                                                                                                                           

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: 

 
              68 
              
              26 
            
            190 
 
 
            284           

 
            83 
 
            38 
 
            215 
             
            
            336 
 

 
            15 
  
            12 
                         
              - 
            
            
           27 
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      Łącznie udzielono 541 porad. Pracownik Interwencji Kryzysowej udzielił 205 porad  
łącznie z dyŜurami popołudniowymi ( w poniedziałki), oraz interwencjami w terenie  
i wywiadami środowiskowymi. Prawnik udzielił 215  porad, a psycholog 83 porady. 
      W 27 rodzinach zaistniała przemoc domowa (fizyczna psychiczna, seksualna, 
zaniedbanie).W wyniku stosowania przemocy w rodzinie oraz niebezpieczeństwa zagroŜenia 
Ŝycia, dwie kobiety łącznie z czwórką dzieci umieszczono w Domu Samotnej Matki  
w Poczerninie, Jedną matkę z dzieckiem w Domu Samotnych Matek w Policach. Jedną  
matkę z dwójką dzieci umieszczono w Hotelu przy ul. ŁuŜyckiej 91. Jedną sprawę dotyczącą 
molestowania seksualnego osoby niepełnoletniej skierowano do Prokuratury Rejonowej w 
Gryfinie. 
Komenda Powiatowa Policji przesłała 20 kopii załoŜonych Niebieskich Kart w sprawie 
których pracownik OIK udzielił pomocy w ramach posiadanych kompetencji.  
Ponadto jedną osobę bezdomną umieszczono w schronisku dla bezdomnych w Wolinie 
prowadzonym przez Fundację: Instytut Brata Alberta. 
 
 
Tabela II. Zestawienie przedstawiające liczbę osób na przestrzeni dziesięciu lat, wobec 
których zgłoszono uŜycie  przemocy. 
 
 

 
Rok 

 
Liczba  osób które zgłosiły 

się do OIK 

 
Liczba przesłanych przez 
Policję Niebieskich Kart 

    
          2000 
          2001 
          2002 
          2003 
          2004 
          2005 
          2006 
          2007 
          2008      
          2009 
 
 

 
                   19 
                   40 
                   23 
                   38 
                   40 
                   34 
                   25 
                   21 
                   23 
                   27 
                                  

 
                   1 
                 15 
                 15 
                 15 
                 27 
                 30 
                 21 
                 12 
                   7 
                 20 
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PoniŜszy wykres przedstawia dane z tabeli nr II 

 

Problemy z którymi zgłaszają się osoby poszukujące pomocy 

Lp. 
 

Rodzaj problemu Ilość porad 

1 Kryzysy psychiatryczne     95 
2 Kryzysy sytuacyjne 89 
3 Kryzysy rodzinne    81 
 Razem 265 
                              

      Na podstawie art.17 ust.3 ustawy  z dnia 9  listopada 2000r. o repatriacji ( Dz. U. z 2004r. 
Nr 53 , poz.532 z późn. zm.) Decyzją Starosty Gryfińskiego udzielono jednorazowo pomocy  
jednej rodzinie repatriantów ze środków budŜetu państwa na częściowe pokrycie  
poniesionych kosztów związanych z adaptacją lokalu mieszkalnego w łącznej kwocie  
13.771,79zł. 
      Decyzją Starosty Gryfińskiego udzielono pomocy cudzoziemce,  posiadającej  zgodę  
na pobyt tolerowany na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej w związku z udzieleniem 
ochrony uzupełniającej. Cudzoziemka otrzymała pomoc w formie świadczenia pienięŜnego 
na utrzymanie w ramach realizacji Indywidualnego Programu Integracji w wysokości 
405,00zł miesięcznie. Kwotę tę przyznano na okres 12 miesięcy. 
                                                                           
      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, Ośrodkiem Terapii UzaleŜnień w Szczecinie, Szpitalem Psychiatrycznym  
w Szczecinie - oddziałem odwykowym i detoksykacyjnym w/w szpitala oraz Niepublicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej, zwłaszcza Poradnią Odwykową. 
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      W ramach specjalistycznego poradnictwa pracownik OIK udziela porad osobom i 
rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 
problemów Ŝyciowych.   
                                                    
Tabela III.   Rodzaj udzielanej pomocy przez OIK. 

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.. 
 

 
 

42 

 
 

32 

 
 

28 

 
 

45 

 
 
- 

Udzielono pomocy w napisaniu pism  - ogółem – 147 osobom 
 

 

Tabela IV.  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 

 
 
 
           4 

 
 
 
           15 

 
 
 4 osoby dorosłe + 
 7    dzieci  

 

     Pracownik Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej informował petentów o przysługujących  
im prawach i uprawnieniach równieŜ w zakresie: 
 

� problemów mieszkaniowych                                 30 
� eksmisji                                                                  10 
� problemów finansowych                                        29 
� poszukiwania pracy                                               10 
� wstrzymania alimentów, zadłuŜeń                         20 
� umieszczenia w DPS                                               9 
� otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności        36 
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      W 2009r. pracownik Interwencji Kryzysowej przeprowadził mediacje rodzinne  
w 5 rodzinach w sprawach dotyczących osób nieletnich, rozpatrzył  – 9 skarg, które wpłynęły 
do PCPR, był na 14 wywiadach środowiskowych i 15 interwencjach ( na terenie powiatu 
gryfińskiego) w sprawach dotyczących: przemocy, prób samobójczych, problemów  
wychowawczych w rodzinie (dotyczyły małoletnich dzieci) oraz cudzoziemców  
i repatriantów. Interwencje domowe psychologa 17 razy , 3 interwencyjne konsultacje lekarza 
psychiatry. Rozpatrzono i udzielono pomocy 11 rodzinom w sprawie nieletnich. 
      W  związku z realizacją „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy  
w rodzinie” odbyły się dwa spotkania z kierownikami ośrodków pomocy społecznej, 
kuratorami zawodowymi i społecznymi. Zaproszeni zostali równieŜ: Prokurator Rejonowy 
Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, Komendant Powiatowej Policji, Prezes Sądu 
Rejonowego, dyrektorzy domów pomocy społecznej. Celem spotkania było przedstawienie 
załoŜeń oraz zawartości merytorycznej  oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych.  
 
 „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc  w rodzinie” 
 
W/w program realizowany jest w okresie sześciu miesięcy. Edycja I trwała trzy miesiące   
tj. w maju, czerwcu, lipcu. Frekwencja uczestnictwa wynosiła średnio 8 osób. Edycja II 
trwała od września do listopada 2009 r. Frekwencja  uczestnictwa wynosiła średnio 6 osób.  
W „Programie” wzięli udział sprawcy przemocy domowej skierowani przez Kuratorską 
SłuŜbę Sądową w Gryfinie oraz przez pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej 
powiatu gryfińskiego. Realizowano równieŜ „ Pogłębiony program korekcyjno – edukacyjny 
dla sprawców przemocy domowej”, Program ten przeznaczony był dla sprawców, którzy 
uczestniczyli juŜ w tego rodzaju programie i ukończyli go w ubiegłych latach. Realizowanie 
tej edycji było uzupełnieniem i pogłębieniem oddziaływań mających na celu zmianę postaw 
osób stosujących przemoc. W tym projekcie uczestniczyło  3 męŜczyzn. 
      Prowadzony jest  takŜe monitoring dotyczący zmiany postaw uczestników programu. 
Pracownik OIK stale występuje o informacje od OPS, SłuŜby Kuratorskiej i Policji na temat 
funkcjonowania społecznego beneficjentów programu. 
      Kwota przyznanej dotacji na realizację  tego zadania wynosiła łącznie 25.500,00 zł  
i  została w całości wykorzystana.                                                               
      W grudniu 2009 r. zostało zorganizowane spotkanie dotyczące  utworzenia sieci pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
Stowarzyszenia „SOS” dla Rodziny ze Szczecina, którzy prowadzą Wojewódzki Ośrodek 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz przedstawiciele ośrodków pomocy 
społecznej, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Policji, a takŜe Prezes Sądu Rejonowego  
w Gryfinie. PCPR w Gryfinie zadeklarowało chęć przystąpienia  od 2010 r.   Sieci Pomocy 
Ofiarom Przestępstw, a spotkanie miało na celu ustalenia zasad współpracy w tym zakresie  
instytucji pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim. 
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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: 

 pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, 
 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) udzielano informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się o pomoc, 
6) prowadzono ośrodek interwencji kryzysowej, 
7) wspomagano osoby opuszczające zakłady karne i inne rodzaje placówek opiekuńczo-

wychowawczych i zakłady dla nieletnich, 
8) 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, 

9) przeszkolono kandydatów na rodziny zastępcze, 
10) organizowano opiekę i udzielano wsparcia rodzinom zastępczym,   
11) udzielano pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania  dzieci  

w rodzinach zastępczych, 
12) przeprowadzono wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych, 
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) dofinansowywano osobom niepełnosprawnym zakup sprzętu ortopedycznego i 
środków pomocniczych, 

17) prowadzono wypoŜyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, 
18)udzielano pomocy repatriantom,  
19)udzielano porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych,  
20)funkcjonował „Błękitny pokój’ przesłuchań, 
21)współfinansowano działalność 8 świetlic środowiskowych o zasięgu ponadgminnym, 
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17) prowadzono program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – 
wartość dotacji - 25.500,00zł, 

18) zrealizowano następujące programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną: 
a) ”Tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej 

pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych (dostęp do specjalistów z róŜnych 
dziedzin oraz do róŜnych form wsparcia rodzin zastępczych ) oraz tworzenie 
jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych zastępczych 
oraz adopcyjnych pn.” Pomocna dłoń”” – kwota dotacji -  73.000,00zł -  
Nagrodzony kwotą 7.000,00zl 

b) „Tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem  rodzin zastępczych zawodowych 
niespokrewnionych z dzieckiem  rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów 
dziecka pn. „Stawiamy na rodzinę ”- kwota dotacji  49.700,00zł 

19) w ramach projektu  finansowanego przez PFRON, kontynuowano działalność  
Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  w Chojnie wartość projektu 
118.145,00zł 

20) zrealizowano w partnerstwie z czterema gminami projekt pn. „Minimalizacja 
wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - wartość projektu    963 405,00zł. 

21) w partnerstwie z Ośrodkiem Opiekuńczo-Adopcyjnym Fundacji „Mam Dom” 
zrealizowano projekt polegający na zorganizowaniu  25 dzieciom z rodzin 
zastępczych kolonii socjoterapeutycznych w MrzeŜynie. 

22) uruchomiono filię Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie  
z siedzibą w   Mieszkowicach. 

 

W 2009 r. PCPR zorganizowało następujące szkolenia i konferencje dla 
pracowników pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim: 
 

 Konferencja pn. „Próby samobójcze  nieletnich” 
 „Stawiamy na rodzinę „ promocja rodzicielstwa zastępczego. 
 Szkolenie asystentów rodziny ( warsztaty trzydniowe) 
 Zasady i cel programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. 
 Wypalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej(warsztaty) 
 Konferencja Grupy Rodzinnej jako jedna z metod pracy z rodziną. 
 Sieć pomocy ofiarom przestępstw. 
 Cykl spotkań dla pracowników pomocy społecznej i sołtysów, informujących o 

zadaniach PCPR oraz dofinansowaniach i programach w ramach środków PFRON – 
spotkania odbyły się w Chojnie, Mieszkowicach, Cedyni, Starym Czarnowie i 
Gryfinie. 
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Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2009 roku  

Kadra pracowników PCPR w Gryfinie liczy w sumie 18 osób (16 ½ etatu) z czego 11 osób 
finansowanych jest z budŜetu PCPR, pozostałe osoby zatrudnione są w ramach projektów ze 
środków zewnętrznych, wynagrodzenie jednej  osoby pokrywane jest z dotacji wojewódzkiej 
udzielanej Powiatowi na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  
o niepełnosprawności.  

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

pomocy społecznej 
WyŜsze studia 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 studia magisterskie kier. Socjologia 
Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Pomocą 
Społeczną, 
Studia podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy z Unii 
Europejskiej  

3. Starszy pracownik socjalny 
  

WyŜsze studia magisterskie  kier. Socjologia, specjalność 
praca socjalna  

4. Konsultant ds. placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 
 

WyŜsze studia 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 studia licencjackie, kier. Politologia – Integracja 
Europejska, 
Studia podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy z Unii 
Europejskiej  
 

7. Konsultant ds. Osób 
Niepełnosprawnych  
 

 Pedagogika opiekuńcza, wyŜsze studia magisterskie kier. 
Socjologia 

8. Referent      WyŜsze studia magisterskie kier. Socjologia 
 

9. Pracownik Socjalny WyŜsze studia magisterskie kier. Pedagogika – Praca 
socjalna z resocjalizacją 
 

10. 
 

Konsultant ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
 
 

Studia inŜynierskie na Akademii Rolniczej kierunek 
Biotechnologia i hodowla zwierząt. 
Studia podyplomowe: „Pozyskiwanie funduszy unijnych” 
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11. Starszy pracownik socjalny 
 (projekt POKL) 

Policealne Studium SłuŜb Społecznych, specjalność 
pracownik socjalny 
Studia Licencjackie w WyŜszej Szkole Pedagogicznej 
Towarzystwa Wiedzy  Powszechnej na kierunku praca 
socjalna  (II rok ) 

 
12. 

 
Pracownik administracyjno-
techniczny (projekt  POKL) 
 

 
 WyŜsze studia magisterskie  kier.  Ekonomia 
 
 

13 Referent  w biurze 
podawczym 

WyŜsze studia magisterskie kier. Socjologia 
 

14 Starszy referent ds. osób 
niepełnosprawnych 
Ośrodek Informacji w 
Chojnie. ½ etatu 

Średnie – technikum mechaniczne 

15 Starszy referent ds. osób 
niepełnosprawnych 
Ośrodek Informacji w 
Chojnie 

Średnie ogólne 

16  Starszy referent ds. osób 
niepełnosprawnych 
Ośrodek Informacji w 
Chojnie. ½ etatu 
 

WyŜsze studia magisterskie na kierunku Politologia 

17 Sprzątaczka ½ etatu 
 

Zasadnicza Szkoła Chemiczna – laborant chemiczny 

 

Pracownicy PCPR uczestniczyli w licznych szkoleniach i warsztatach doskonalących ich 
umiejętności i wzbogacających ich warsztat pracy. 
 
Wykaz szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy PCPR w Gryfinie w 2009 roku: 

 „Certyfikowanie bezpiecznych instytucji słuŜących pomoc dzieciom  i rodzinie”,  
 „Jak pracować z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, 
 „Szkolenie asystentów rodziny”, 
 „Kontrakt socjalny jako metoda aktywizacji w pracy socjalnej z rodziną 

wieloproblemową”, 
 „Konferencja Grupy Rodzinnej –nowe spojrzenie na rodzinę w systemie 

pomocowym”, 
 Spotkania informacyjno-warsztatowe dla koordynatorów projektów systemowych  w 

ramach Priorytetu VII POKL; w ramach projektu ROPS „Profesjonalne kadry lepsze 
jutro”, 

 „Obsługa programu finansowo – płacowego”, 
 „Pomoc dzieciom pokrzywdzonym”, „Wsparcie i motywacja”,  
 „Wyrównywanie szans osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym”, 
 „Handel ludźmi” – konferencja w Warszawie, 
 „Rola menagera w instytucjach pomocy społecznej”, 
 „Prawo zamówień publicznych”, 
 „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”, 
 „Wydawanie decyzji administracyjnych”, 
 „Tworzenie Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”. 
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      W ciągu całego 2009 r. w PCPR - 3 osoby odbywały staŜe zawodowe, 3 osoby 
zatrudnione były w ramach prac interwencyjnych i 1 osoba odbywała przygotowanie 
zawodowe. Wszystkie w/w formy zatrudnienia finansowane były przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Gryfinie. 
Troje pracowników uzupełnia wykształcenie na studiach licencjackich (ukończenie studiów  
w 2010r) Trzy pracownice PCPR w roku 2009 rozpoczęły studia podyplomowe na kierunku: 
„Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną” w WyŜszej Szkole Administracji Publicznej w 
Szczecinie. Studia finansowane są ze środkow EFS. 
 
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) Zakończenie standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  
i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie;  

2) Zwiększenie liczby rodzin zastępczych: zawodowych, spokrewnionych, 
niespokrewnionych, szkolenie rodzin, udzielanie profesjonalnego wsparcia; 

3) Opracowanie i realizacja programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, 
pozyskanie na ten cel środków pozabudŜetowych; 

4) Zlecenie organizacjom pozarządowym w drodze konkursu ofert, prowadzenie DPS  
w Nowym Czarnowie; 

5) Utworzenie placówki dziennego pobytu dla dzieci i młodzieŜy z rodzin 
patologicznych w celu zapobieŜenia umieszczenia ich w całodobowych placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych; 

6) Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy; 
7) Uzupełnienie wyposaŜenia wypoŜyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pozyskanie  

w drodze zakupów i darowizn specjalistycznego sprzętu słuŜącego rehabilitacji; 
8) Kontynuowanie przenoszenia  dzieci  z Powiatu Gryfińskiego umieszczonych  

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

9) Kontynuacja realizacji  projektu systemowego w ramach priorytetu VII Programu    
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Minimalizacja Wykluczenia Społecznego w Powiecie Gryfińskim”-  
program na 2010 r.; 

10) Utworzenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. 
11) Powołanie do Ŝycia powiatowego pogotowia opiekuńczego dla dzieci od 0-6 lat  

w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. 
12) Powołanie wyjazdowego punktu Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  

w Chojnie w miejscowości Stare Czarnowo. 
13) Przystąpienie do Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw na terenie Województwa 

Zachodniopomorskiego 
 


