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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 – budżetową 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 umożliwienie osobom i 
rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Obowiązek zapewnienia 
realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m.in. na jednostkach samorządu 
terytorialnego. Powiat zobowiązany  do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może 
odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub 
osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. 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 należytego wykonania zadań. Pełni również 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, wyrażonej 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 
lata 2007-2012” 
4.”Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2015”  
5.”Powiatowy program 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 także partnerem dla organizacji pozarządowych, które prowadzą lub też 
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 [ tj.Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, z późn. 
zm.];  

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 pożytku publicznego i wolontariacie 
[Dz. U. 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.].  
 

2.Zadania pomocy społecznej 
 
      Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są wstanie pokonać, przy wykorzystaniu własnych 
środków, możliwości i uprawnień. 
Zadanie szczegółowe: 
 

� świadczenie usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej, 
� zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, 

szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami życia społecznego,   przede 
wszystkim:  

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

� organizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez  
            rehabilitację społeczną i zawodową, 

� pomoc repatriantom, 
� współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
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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 należy: 

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

� opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, 

� udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 
� organizowanie poradnictwa specjalistycznego, 
� prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 
� szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 
� zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków 
adopcyjno-opiekuńczych, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i 
rodzinie, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
4.Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie 
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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 życia 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 2010r. Nr 214, poz.1407 
 

� 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 wyposażenia 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na terenie Powiatu Gryfińskiego w systemie pomocy społecznej działają: 
 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
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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) 114 rodzin zastępczych, w tym 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny 

zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 4 wielodzietne zawodowe rodziny 
zastępcze w tym jedna specjalistyczna. 

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 i Starym Czarnowie. 
12) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie. 
13)„Błękitny pokój” służący do przesłuchań dzieci – uczestników  
     postępowań   sądowych. 
14) Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PLACÓWKI  POMOCY  SPOŁECZNEJ  

Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej o łącznej 
liczbie 406 miejsc. Dwie placówki przeznaczone są dla osób przewlekle somatycznie 
chorych i są to: 

• Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (81 miejsc) 
• Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (82 miejsca) 
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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 młodzieży i dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie (123 miejsca). 
 

 
 
 
 
                                                                   
1. NAZWA PLACÓWKI , ADRES, ORGAN PROWADZ ĄCY: 

 
Nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie 

chorych w Dębcach. 
Adres:                           Dębce 11, 74-100 Gryfino, powiat gryfiński, województwo  

                          zach- pomorskie 
Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach   
Data wpisu w KRS: 01.03.2007 r. 
Numer KRS: 0000275542 
Numer REGON: 320340550 
NIP: 858-17-80-586 
 
 
 
 
 
2. BUDŻET W ROKU 2010 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWN ĘTRZNE: 

 
Dochody Stowarzyszenia pochodziły z następujących źródeł: 

� składek członkowskich, 
� dotacji, 
� darowizn, 
� ze sponsoringu, 
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� z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
� z innych źródeł. 
Cele statutowe organizacji mieściły się w sferze zadań publicznych wymienionych w 

art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Dochód z nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia służył wyłącznie realizacji zadań 
należących do celów statutowych organizacji. Pochodził głównie z wpłat mieszkańców , 
którzy pokrywają koszty opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. 

1) Dom Pomocy Społecznej w Dębcach prowadzony przez Stowarzyszenie  
„Pod Dębami”-  dotacja wojewody - 663 050,00 zł 

 

DPS Dębce 
Z dotacji 

przekazanej 
przez powiat 

Z dochodów 
własnych 

Z dotacji 
powiatu Razem 

Wydatki 
płacowe 

511 424,03 724 077,03  1 235 501,06 

Pochodne od 
płac 

124 882,03 88 865,10  213 747,13 

Wydatki 
rzeczowe 

26 743,94 762 374,59 4 000,00 793 118,53 

Razem 663 050,00 1 575 316,72 4 000,00 2 242 366,72 
 
 
3. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE  (ZAKRES I 

KOSZT) 
  
Poniesiony koszt remontów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w 2010 roku wynosił:  
114.734,00 zł 
Natomiast zakupy bieżące wyposażenia i wyposażenia drobnego (pralnica, meble, 
łóżka, szafy, pościel itp.) :  93.208,00 zł 
W roku 2010  w obiektach  Domu wykonano wiele   prac  remontowych  celem uzyskania 
zwiększenia ilości miejsc z 75 na 81 tj. 6 miejsc: 

• wymieniono  we wszystkich pokojach Domu Pomocy Społecznej drzwi. Stare i 
brzydkie zastąpiono nowymi  drewnianymi drzwiami, które były zakupione w 
grudniu 2009 r. 

• dokończono malowanie pomieszczeń i korytarzy oraz położono wykładziny 
podłogowe, 

• we wszystkich pokojach mieszkańców i korytarzach w okresie przedświątecznych 
dokonano wymiany firan i zasłon na nowe, gustownie uszyte i dobrane 
kolorystycznie do pokoju. 

• doposażono w meble i elementy dekoracyjne świetlicę dla mieszkańców w pawilonie 
nr 1. 

• wymieniono meble w pomieszczeniu socjalnym pracowników działu opiekuńczo – 
terapeutycznego, 

• adaptowano biuro pracownika kulturalno-oświatowego  i  zaopatrzenia na zaplecze 
terapii zajęciowej . 

• pomieszczenia terapii przeznaczono na  potrzeby biurowe administracji DOMU.                                                         
• adaptowano  3 pokoje administracyjne w Pawilonie nr 2 na pomieszczenia 

mieszkalne dla 6 mieszkańców, 
• wyremontowano  pomieszczenie  po łazience w pawilonie nr 1 z przeznaczeniem na 

1 osobowy pokój mieszkalny. 
• Wykonano  altanki na placu „Pod Kasztanem”  w ilości 2 szt. 
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• utworzono 2 pokoje dziennego pobytu tj. w Pawilonie Nr 1 na piętrze (po „dyżurce” 
pracowników oraz w Pawilonie nr 2). Pokoje dziennego pobytu znacznie ułatwią 
pobyt mieszkańcom, którzy będą mogli spotykać się ze swoimi  rodzinami oraz 
wspólnie z pracownikami w wolnych chwilach , porozmawiać, oglądać telewizję itp.   

• wymieniono prawie wszystkie meble w pokojach mieszkalnych (szafy, szafki nocne, 
chodniki, półki , zakupiono 4 rehabilitacyjne łóżka elektryczne dla 
niepełnosprawnych) 

• wyremontowano wszystkie pokoje mieszkalne w Pawilonie Nr 1 na parterze wraz z 
wymianą mebli, firan, żyrandoli  i chodników. Pokoje zostały częściowo 
wytapetowane oraz ściany zostały pokryte panelami. Na podłogach położono panele.  

 
  
 
 
4. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWK Ę 
 

1. STYCZEŃ 
a)  Zabawa karnawałowa mieszkańców i pracowników  
b) Występy dzieci ze świetlicy środowiskowej z Lubicza. Wspólne śpiewanie kolęd 
c) XVII Kol ędowanie w DPS Dębce 
d) Spotkanie mieszkańców Domu z dziećmi i młodzieżą z okazji jasełek i Dnia Babci  

i Dziadka 
2. LUTY  

a) Wyjazd do Muzeum Morskiego w Szczecinie i  do Oceanarium           
b) Spotkanie mieszkańców Domu z mieszkańcami Żabnicy w „Tłusty Czwartek” oraz 

wspólna msza święta. 
3. MARZEC  

a) Spotkanie i występy dzieci ze świetlicy w Lubiczu z okazji powitania wiosny. 
b) Rekolekcje wielkopostne dla mieszkańców Domu zorganizowane przez tut. kapelana  26-

27.03.2010r.                         
4.  KWIECIE Ń 

a) Wspólne Święta Wielkanocne. 

5.  MAJ  
a) 01.05.2010  biesiada maryjna 
b) Festyn w Lubiczu „SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ” (22.05.10r.)                         

6.  CZERWIEC  
a) Udział mieszkańców DPS-u w Dębcach w zawodach pływackich w Centrum Wodnym 

Laguna  - 02.06.2010 r. 
b) Udział  mieszkańców Domu w przeglądzie   piosenek  żeglarskich   18.06.2010r. 

7. LIPIEC  
a) Biesiada u „Bronka” zorganizowana przez DPS Szczecin ul. Broniewskiego dla 

zaprzyjaźnionych DPS-ów 
b) 31.07.10r.  odpust w kościele w Żabnicy w którym udział wzięli mieszkańcy DPS Dębce 

oraz festyn .                               
8.  SIERPIEŃ 

a) Ognisko, pieczenie kiełbasek oraz obiad pod kasztanem, połączone z otwarciem nowej 
altany 11.08.2010 .                          

9.  WRZESIEŃ 
a) Pożegnanie lata w DPS Trzcińsko-Zdrój , prezentacje Domów w rytmie DISCO,   

02.09.2010, 
b) Relaks z wędką  10.09.2010r. - Cykliczna impreza organizowana przez DPS Dębce, w 
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której udział wzięło 9 DPS-ów, władze gminy, Klub Seniora oraz wiele zaproszonych 
gości, pokaz sprzętu straży pożarnej, pyszne jedzenie, a do zabawy przygrywał zespół 
trzynastka. Na zakończenie rozdano nagrody i puchary uczestnikom zawodów. 

c) Obchody 20-lecia DPS-u w Jarominie  z udziałem mieszkańców DPS Dębce.  16.09.10 
d) Wyjazd mieszkańców Domu na grzybobranie  20.09.10r. 
e) Improwizowana ewakuacja mieszkańców na  wypadek pożaru zorganizowana przez 

Starostwo Powiatowe i Straż Pożarną w Gryfinie. 24.09.10r,  
f) Wyjazd mieszkańców Domu do parku dendrologicznego w Glinnej. 

10.  PAŹDZIERNIK  
a) Powiatowa prezentacja życia twórczego osób niepełnosprawnych i wychowanków 

domów dziecka zorganizowanym przez  DPS NOWE CZARNOWO   07.10.10r. 
b) Wyjazd mieszkańców i pracowników do DPS Myślibórz. Uczestnictwo w zabawie 

integracyjnej  08.10.10 
c) Wyjazd do „Komnaty Solnej” w Gryfinie  22.10.10r. 

11. LISTOPAD  
a) Obchody „DNIA SENIORA”  17.11.10r. 
b) „ANDRZEJKI” zabawa przy tradycyjnych wróżbach i konkursach  30.11.10r. 

12. GRUDZIEŃ 
a) Przyjazd dzieci wraz z nauczycielami  ze szkoły podstawowej z Gryfina z życzeniami 

świątecznymi 20.12.10r. 
b) Uroczysta wigilia w DPS Dębce wraz z pracownikami, którzy starali się stworzyć 

rodzinną atmosferę.  Stół obfitował w potrawy wigilijne. Wszyscy po odczytaniu słowa 
Bożego przez Księdza połamali się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia. 
Wieczorem odbyła się pasterka w  kaplicy Domu, 

c) 30.12.10  podsumowanie roku przez Prezesa Stowarzyszenia.  Przy wspólnym obiedzie 
udział wzięli Radni z Gminy Gryfino. 

d) 31.12.10 w świetlicy Domu mieszkańcy uczestniczyli wraz z pracownikami w 
wieczornym spotkaniu sylwestrowym. 

 
4. MIESI ĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2010 ROKU WYNOSIŁ:    

 
Miesięczny koszt utrzymania w 2010 r. wynosił  - 2 437,00 zł. 
 Koszt utrzymania 1 mieszkańca w poprzednich latach, wynosił : 

2008 -  1 995 zł 
2009 -  2 310 zł 
2010 – 2 437 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
6. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I INNE FORMY PODNOSZENIA 
KWALIFIKACJI 

 

1. Pielęgnacja i opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, 
2. Udzielanie pierwszej pomocy, 
3. Pielęgnacja podopiecznego przy użyciu środków pielęgnacyjnych, 
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4. Szkolenie p.poż – symulacja pożaru w budynku mieszkalnym Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach. 

 
Dom Pomocy Społecznej w Moryniu 

 
1.Nazwa placówki:  Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w Moryniu  
Adres:  ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń 
Organ prowadzący:  Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża 

Chrystusowego z siedzibą w Niegowie ul. Klonowa 1; 72-230 
Zabrodzie 

 
1. BUDŻET W ROKU 2010 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWN ĘTRZNE:  

 
Budżet w roku 2010 3 335 598,21 zł. 

w tym pozyskane środki zewnętrzne: 
• darowizny pieniężne  15 229,79 zł. 
• darowizny rzeczowe   5 858,74 zł. 

 

DPS Moryń 
Z dotacji 

przekazanej przez 
powiat 

Z dochodów 
własnych 

Razem 

Wydatki płacowe 1 672 807,88 252 014,53 1 924 822,41  
Pochodne od płac 267 588,37 67 911,97 335 500,34 
Wydatki rzeczowe 137 854,75 937 420,71 1 075 275,46 

Razem 2 078 251,00 1 257 347,21 3 335 598,21 
 
 
2. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE  (ZAKRES I 

KOSZT):   
 
• remont podłogi (założenie paneli) – rodzinka II, IX, pomieszczenie biurowe –  
      13 238,77 zł. 
• zagospodarowanie terenu na ogród rekreacyjny - 4.452,77 zł. 
• remonty bieżące - 20 742,28 zł. 

 
3. WAŻNIEJSZE UROCZYSTOŚCI, IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ 

PLACÓWK Ę:  
 

• Święto Trzech Króli – Kolęda 
• Wspólne kolędowanie    
• Dzień Kobiet, 
• V rocznica odejścia do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II – prezentacja 

multimedialna, 
• I Komunia Święta mieszkanki, 
• Zawody w badmintona, 
• Przedstawienie „Jedno jest niebo dla wszystkich”, 
• Dzień Pracownika Socjalnego, 
• Pokaz multimedialny – „ks. Jerzy Popiełuszko”, 
• Święto rodzinkowe, 
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• Spotkanie opłatkowo – wigilijne, 
• Zabawy taneczne w auli Domu oraz na świeżym powietrzu (np. zabawa 

karnawałowa, walentynkowa, andrzejkowa, sylwestrowa) 
•  

 
4. MIESI ĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2010 ROKU WYNOSIŁ :- 2 199,00 

zł. 
 

5. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I INNE FORMY PODNOSZENIA 
KWALIFIKACJI : 

 
a) ukończone szkoły:  

• Liceum Ogólnokształcące - 1 osoba 
• Studia Licencjackie – Socjologia - 1 osoba  

b) w trakcie nauki       
• Liceum Ogólnokształcące - 2 osoby 
• Medyczne Studium Policealne- Opiekun Medyczny - 5 osób 
• Studia Magisterskie – Finanse i rachunkowość - 1 osoba. 

 
Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju  

 

 
Nazwa placówki:  Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie 

chorych w Trzcińsku-Zdroju  
Adres:  ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój 
Organ Prowadzący:  Stowarzyszenie „Dom z Sercem” 
 
1. BUDŻET W ROKU 2010 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWN ĘTRZNE:  

 
Budżet w roku 2010  wyniósł: 2.279.988,87 zł. 
 

DPS Trzcińsko 
Zdrój 

Z dotacji 
przekazanej 
przez powiat 

Z dochodów 
własnych 

Z dotacji 
powiatu Razem 

Wydatki 
płacowe 

647 860,00 650 243,95 0,00 1 298 103,95 

Pochodne od 
płac 

0,00 230 309,16 0,00 230 309,16 

Wydatki 
rzeczowe 

0,00 704 575,76 12 000,00 716 575,76 

Razem 647 860,00  1 585 128,87 12 000,00 2 244 988,87 
 
 

 
2. WAŻNIEJSZE IMPREZY, UROCZYSTO ŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ 

PLACÓWK Ę: 
 

• Impreza „Pożegnanie lata 2010”, 
• Spotkanie z Mikołajem,  
• Wigilia, 
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• Wycieczka nad morze 
•  Udział w konkursie na stroik wielkanocny. 

 
3. MIESI ĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKA ŃCA wynosił – 2.334,21 zł 

 
4. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW : 

 
• Procedury korzystania ze środków depozytowych 
• Wybrane zagadnienia w zakresie chorób zakaźnych z uwzględnieniem zagrożeń w 

DPS 
• Tryb udzielania zmówień z wolnej ręki oraz zamówienia publiczne poniżej progu - 

14.000 euro 
 

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

1.Nazwa placówki:  Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie  

Adres:  Nowe Czarnowo 66, 74-105 Nowe Czarnowo 
Organ prowadzący:   Powiat Gryfiński 
 
1. BUDŻET W ROKU 2010 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWN ĘTRZNE:  

 
Budżet Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie wyniósł: 3 229 301,00 zł 

 
2. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE  (ZAKRES I 

KOSZT):  
 

• remont systemu przyzywowego, koszt: 3 500,00 zł. 
• konserwacja wentylacji mechanicznej, koszt: 2 013,00 zł. 
• wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych, koszt: 

1 464,00 zł. 
 
3. WAŻNIEJSZE IMPREZY, UROCZYSTO ŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ 

PLACÓWK Ę: 
 

• 30.01.2010  Bal Karnawałowy  
• 11.02.2010  Tłusty Czwartek 
• 17.02.2010  Wyjazd do opery w Szczecinie na musical RENT 
• 26.02.2010  Turniej tenisa stołowego 
• 06.08.2010  Jednodniowa wycieczka do Puszczy Bukowej 
• 02.10.2010  Koncert Szczecin Gospel Quire na rzecz mieszkańców Domu 
• 07.10.2010  Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
• 06.12.2010  Mikołajki 
• 23.12.2010  Wigilia  

 
4. MIESI ĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKA ŃCA wynosił – 2 269,00 zł 

 
5. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW i inne formy podnoszenia kwalifikacji (np. 

szkoły, studia): 

Lp. Nazwa szkolenia 
Ilość osób biorących udział 

 w szkoleniu 
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1. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci. 
Interdyscyplinarna sieć profesjonalnego działania 
przeciw przemocy 

2 osoby 

2. Instrukcja Dobrej Praktyki Higienicznej 80 osób 
3. Kontrola zarządcza 2 osoby 
4. Grypa- aktualne zagrożenie w zbiorowiskach 

zamkniętych.  
Zagrożenia epidemiologiczne w Domach Pomocy 
Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń 
krwiopochodnych 

1 osoba 

5. Kierownik wycieczek szkolnych. 6 osób 
6. Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. 5 osób 
7. Roczne Studium Policealne, kierunek: opiekun 

medyczny 
10 osób 

 

 
    
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. OPIEKA I WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIE ŻY 

1. RODZINY ZAST ĘPCZE 
 

Referat ds. rodzin zastępczych 
 

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat w w/w referacie należy: 
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1. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz 
niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady 
dla nieletnich i rodziny zastępcze; 

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

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

 
Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez: 

1. Rodzinną opiekę zastępczą, 
2. Programy pomocy dziecku i rodzinie.   

 
 
Rodziny zastępcze 
 

W ciągu roku 2010 na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowało 114 rodzin 
zastępczych (umieszczonych w nich było 175 dzieci) w tym:  
- 89 rodzin spokrewnionych z dzieckiem ( 116 dzieci)  
- 18 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem ( 23 dzieci)  
- 2 rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego ( 8 dzieci) 
- 4 zawodowe  niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze  ( 26 dzieci)  
- 1 zawodowa  niespokrewniona z dzieckiem specjalistyczna rodzina zastępcza  ( 2 dzieci) 

Na podstawie Postanowień Sądów Rejonowych w roku sprawozdawczym zawiązano 
14 rodzin zastępczych, którym na podstawie przeprowadzonych wywiadów 
środowiskowych przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dzieci w rodzinie zastępczej oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie.    

Na mocy postanowień sądów rejonowych rozwiązano 4 rodziny zastępcze, z których:  
- 3 dzieci powróciło do rodziców biologicznych,  
- 1 dziecko umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej   

W 2010r pogotowia rodzinne i zawodowe wielodzietne rodziny zastępcze opuściło 8 
dzieci, z których: 
- 5 dzieci przekazano do adopcji; 
- 3 dzieci powróciło do rodziców biologicznych; 
Pracownik referatu opiekuńczo-wychowawczego, wraz z pracownikami socjalnymi PCPR, 
dokonują, 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 bieżące potrzeby 
zapewnienia miejsca dzieciom młodszym, które ze względu na wiek nie powinny być 
umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Od kwietnia 2010r na wniosek 
rodziny zawieszono działalność pogotowia rodzinnego w Gryfinie. 
Każda z rodzin zastępczych otrzymuje pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania umieszczonego w niej dziecka. Podstawą przyznania lub odmowy przyznania 
pomocy pieniężnej jest decyzja administracyjna. 

Starosta Powiatu Gryfińskiego wydał 188 decyzji administracyjnych zmieniających 
lub przyznających pomoc pieniężną. 

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 
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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 powyższym w roku 2010 podpisano 9 Porozumień zawartych 
pomiędzy powiatem gryfińskim a innymi powiatami dotyczących rodzin zastępczych: 
W roku 2010r wpływy za pobyt dziecka z innego powiatu, przebywającego w rodzinie 
zastępczej na terenie powiatu gryfińskiego wynosiły -  83.668,41 zł.  
Wydatki powiatu gryfińskiego za pobyt dziecka pochodzącego z naszego powiatu, 
przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu wynosiły– 140.016,10 zł. 

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

W roku 2010 sprawdzono sytuację materialną u 350 rodziców biologicznych, z tej 
analizy wynika że:   
- 86 rodziców biologicznych nie żyje,  
- w 45 przypadkach nie zostało ustalone ojcostwo  
- 77 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 142 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  mającą na celu jej życiowe 
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także udzielana jest 
pomoc:  

1. pieniężna na usamodzielnienie  
2. pieniężna na kontynuowanie nauki, 
3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

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

 
W roku 2010 na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowało 56 

usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych, z tego: 
- 29 otrzymywało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 
- 14 wychowanków otrzymało pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej, 
- 13 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie. 
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Powyższą pomoc przyznano po: 

1. Ustaleniu w drodze wywiadu środowiskowego, sytuacji materialnej rodziców 
wychowanka, 

2. 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 Spolecznej. 
 

Dnia 26.05.2010r, 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. 276.500,00 zł na realizację trzech programów. 

I. Tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy 
zastępczej, w tym rodzin zastępczych (dostęp do specjalistów z różnych dziedzin 
oraz do różnych form wsparcia rodzin zastępczych) oraz tworzenie jednostek 
specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz 
adopcyjnych pt. „ Pomocna dłoń” .(Kwota dotacji – 79.000 zł) 

II.  Wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych i zawodowych 
niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów 
dziecka poprzez m.in. dofinansowanie dodatkowych szkoleń dla rodzin 
zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, doposażenie 
rodzinnych form pieczy zastępczej w niezbędny sprzęt domowy pt. „ Nie 
jesteśmy sami”.(Kwota dotacji – 110.000 zł) 
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III.  Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej pt. „Bez obaw 
w dorosłość” . (Kwota dotacji – 87.500 zł) 

 
 
W ramach realizacji w/w programów od czerwca 2010r 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 funkcjonujących i nowopowstałych rodzin zastępczych pt. „Jestem 
dobrym rodzicem zastępczym”; 

� Warsztaty dla rodzin zastępczych i ich wychowanków pt. „Jesteśmy dobrą rodziną 
zastępczą”; 

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

wychowawcze, mają stwierdzone ADHD, zaburzenia zachowania, FAS, itp;   
� Promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez organizacje imprez integracyjnych w 

trakcie których udzielane były niezbędne informacje i porady; 
� Spotkania integracyjne dla rodzin zastępczych i ich wychowanków; 
� Organizacja „Zabawy Mikołajkowej” dla rodzin zastępczych i ich wychowanków. 
� Powołano punkt poradnictwa rodzinnego, w którym koordynator rodzinnej opieki 

zastępczej i specjaliści z różnych dziedzin udzielali fachowych porad. 
Przeprowadzane były indywidualne spotkania terapeutyczne  i edukacyjne dla rodzin 
zastępczych i wychowanków, 

� Zorganizowano wychowankom rodzin zastępczych 2-tygodniowy letni uniwersytet 
warsztatów kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,  

� Warsztaty psychoedukacyjne i osobiste spotkania ze specjalistami przyczyniły się do 
rozwoju umiejętności rodzin zastępczych i wpłynęły na ich właściwą edukację, 

� Doposażono zawodowe i niespokrewnione rodziny zastępcze w niezbędny sprzęt 
domowy, 

� Doposażono zawodowe rodziny zastępcze w sprzęt telekomunikacyjny, (fax). 
� Objęto rodziny zastępcze wsparciem edukacyjno-dydaktycznym.  
� Wychowankom zawodowych rodzin zastępczych i dzieciom, które we wrześniu 

2010r rozpoczęły naukę w I klasie szkoły podstawowej zakupiono wyprawki 
szkolne, 

� Dzięki zorganizowanym dojazdom na warsztaty i spotkania, ułatwiono uczestnictwo 
w spotkaniach wychowankom i rodzinom zastępczym zamieszkującym odlegle, 
trudnodostępne (ze względów komunikacyjnych) rejony Powiatu Gryfińskiego, 

� Dokonano podwyższenia kwalifikacji i pogłębiania wiedzy wychowanków przez 
udział w warsztatach psychoedukacyjnych, spotkaniach ze specjalistami (prawnik, 
psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy, pielęgniarka)  

� Ułatwiono wychowankom dostęp do różnych instytucji i organizacji pozarządowych 
zajmujących się wspieraniem rodziny i udzielających pomocy w rozwiązywaniu jej 
problemów, 

� Uczestnicy warsztatów otrzymali literaturę fachową i materiały szkoleniowe, dzięki 
temu pogłębiona została ich wiedza i podwyższone kwalifikacje, 

� Umożliwiono wychowankom ukończenie kursu prawa jazdy i kursów zawodowych, 
� Umożliwiono wychowankom dostęp do kultury, zorganizowano wyjście do teatru, na 

basen i uroczystą kolację w restauracji, 
� Zorganizowano wychowankom rodzin zastępczych 2-dniowe warsztaty 

podsumowujące, utrwalające nabyte przez nich umiejętności,  
� Stworzono pamiątkowe albumy fotograficzne z realizacji projektu. 
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W 2010r 10 rodzin zastępczych – wytypowanych przez PCPR, zostało objętych  asystenturą 
rodzinną w ramach projektu pn.” Pomoc rodzinom w kryzysie” realizowanego przez 
Fundację „Mam Dom” ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego. Projekt ten 
miał na celu wzmocnienie umiejętności wychowawczych opiekunów w spokrewnionych z 
dzieckiem rodzinach zastępczych. 
 
 

Na realizację zadań pomocy społecznej wydatkowano w 2010r. roku kwotę 
1.646.361,00 zł. 

 
 

Rodzaj przyznanej pomocy 
 

Kwota 

 
Miesięczna pomoc pieniężna dla  rodzin zastępczych 
 

 
1.199.781,00 zł 

 
Jednorazowa pomoc pieniężna dla nowoutworzonych rodzin 
 

 
 

10.100,00 zł 

 
Pomoc pieniężna dla pełnoletnich wychowanków rodzin 
zastępczych, kontynuujących naukę  

 
136.556,00 zł 

 
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla wychowanków 
opuszczających rodziny zastępcze 

 
70.821,00 zł 

 
Pomoc na usamodzielnienie w formie rzeczowej dla 
usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych 

 
64.849,00 zł 

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

 
164.254,00 zł 

 
Razem: 

 

 
1.646.361,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKU ŃCZO-WYCHOWAWCZE 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Chojnie 
ul. Podmurze 4a, 74-500 Chojna 
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Organizacja pracy w WPOW w Chojnie ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb 
życiowych 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 zależności od zmieniającej się sytuacji  
dzieci, nie rzadziej niż 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 zbliżone do modelu przeciętnej wielodzietnej rodziny. Utworzone grupy 
rodzinkowe starają się funkcjonować w formie zbliżonej do naturalnej rodziny, w których 
wszystkie dzieci na równych prawach współuczestniczą w życiu grupy. Podopieczni 
wspólnie z wychowawcami przygotowują śniadania i kolacje, uczą się codziennych, 
życiowych czynności.  

Wojewoda Zachodniopomorski, Decyzją Nr 6/2010 z dnia 05.08.2010r. wydał 
Staroście Gryfińskiemu zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Chojnie, na czas nieokreślony. 
W strukturach placówki wielofunkcyjnej w roku 2010 funkcjonowały dwie całodobowe 
placówki socjalizacyjne w:  
- Chojnie, ul. Podmurze 4a 
- Trzcińsku-Zdroju, ul. Dworcowa 3 
- Grupa usamodzielnienia w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5. 
  

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

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

3. Grupa usamodzielnienia przeznaczona jest dla 14 wychowanków powyżej 15 lat. 
 
Grupę usamodzielnia uruchomiono 01.09.2009r., w ramach realizacji programu 
naprawczego. Pozwoliło to na zmniejszenie liczby wychowanków w placówkach i 
osiągnięcie w tym zakresie wymaganych standardów oraz stopniowe przystosowywanie 
starszych dzieci do samodzielnego życia w środowisku. W 2010r. w związku z 
rozwiązaniem jednego z pogotowi rodzinnych, umożliwiono przyjęcia do WPOW dzieci w 
wieku poniżej trzech lat. 
 
 
 
 
 
 
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2010 roku – 2.042,35 zł 
 
 

Liczba miejsc                                74 
Liczba dzieci przebywających w placówce (średnioroczna) 68 
Liczba dzieci skierowanych do placówki w 2010 roku  16                                   
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Liczba osób zatrudnionych w placówce: 
- pracownicy pedagogiczni 
- pracownicy obsługi i administracji 

53 
31 
22                                                                           

Dotacja z budżetu powiatu  2.274.183,23 zł 
Darowizny: 
Artykuły spożywcze od: 
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju 
- Stowarzyszenia „RÓŻA” z Chojny 
- Szkoły w Mieszkowicach 
- PHU Sady Trzcińsko-Zdrój 
- od sponsorów z Holandii 
- Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Kowalczyk 
- Zakładu „Lipkon” w Lipianach 
- od innych osób fizycznych 
 
- pozyskane artykuły szkolne od sponsorów 
- pozyskane artykuły gospodarcze z Danii 
- pozyskana odzież od darczyńców 
- pozyskane meble od sponsora 
 
- środki na wypoczynek z BS Chojna 
- środki na wypoczynek od Piekarni MAXX w Chojnie 
- z Fundacji Przyjaciółka 
- od PZU w Gryfinie 
- z nawiązek sądowych 
- od Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-
Zdroju 
 
 
Razem: 

 
 

36.939,09 
 

5.672,58 
302,60 
200,00 
609,00 
90,00 
20,00 

230,00 
 

1.822,24 
120,00 

3.150,00 
3.000,00 

 
500,00 
500,00 

1.500,00 
355,20 
150,00 

2.300,00 
 

57.460,71 

 
Ważniejsze inwestycje i remonty w placówce 
 
W roku 2010 dokonano zakupów inwestycyjnych, w postaci: 
- kuchni elektrycznej z piekarnikiem do placówki w Trzcińsku-Zdroju – 7.355,38 zł 
Ponadto Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju doposażyło 
kuchnię w następujący sprzęt: 
- wyparzacz do jaj – 650,00 
- stół ze zlewem – 3.670,98. 
Przeprowadzono również remont kuchni wg zaleceń Sanepidu oraz pomieszczeń 
mieszkalnych we własnym zakresie na łączną kwotę – 8.577,62 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 
 

Ilość osób Kwalifikacje wychowawców 
 

Uwagi 
 

18 wyższe studia magisterskie                                - 
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z przygotowaniem pedagogicznym 
1 wyższe studia magisterskie – specjalność 

nauczycielska 
- 

11 wyższe studia zawodowe                                   
z przygotowaniem pedagogicznym 

- 

1 średnie - 
 
2 

 
Kwalifikacje pedagogów 

 

 
- 

Wyższe studia magisterskie z 
przygotowaniem pedagogicznym 

 
 
UDZIAŁ W SZKOLENIACH DOSKONAL ĄCYCH WARSZTAT PRACY W ROKU 
2010 
 

Lp Forma i temat szkolenia Przez kogo organizowane 
Ilość 

uczestników 
szkolenia 

1. Kurs instruktażowy dla kierowników 
i opiekunów wycieczek szkolnych. 

Ośrodek Usług Pedagogicznych 
i Socjalnych ZNP w Szczecinie 

3 

2. Konferencja „Mały człowiek w 
wielkim mieście” 

ZUW w Szczecinie 2 

3. 40 godz. kurs doskonalący w 
zakresie umiejętności 
wychowawczych  - szkoła dla 
rodziców i wychowawców cz. I 

Szkoła dla rodziców i 
wychowawców 

5 

4. Specjalistyczna konferencja „Pomoc 
dzieciom krzywdzonym”. 

Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Prezydent Miasta Szczecin, 
Starosta Policki, Burmistrz 
Gminy Nowe Warpno, Police, 
Kołbaskowo i Dobra, PAM, 
Fundacja Dzieci Niczyje, CIS, 
Stowarzyszenie SOS dla 
Rodziny  

1 

5. Konferencja „Dzieci z płodowym 
zespołem alkoholowym i zespołem 
zaburzenia więzi – zaburzenia 
wtórne”. 

Zachodniopomorska Fundacja 
Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” 

2 

6. Spotkanie konsultacyjno-
informacyjne dot. zmian w obszarze 
kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w ramach 
„Podniesienia efektywności 
kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi”. 

Akademia Pedagogiki 
Specjalnej 

1 

 
 
ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PLACÓWCE – 2.177,56 zł (słownie: dwa tysiące 
sto siedemdziesiąt siedem złotych 56/100). 
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Ważniejsze imprezy organizowane przez WPOW w Chojnie: 

 

1. Bal karnawałowy dla wychowanków 
2. Kolęda – wizyta duszpasterska 
3. Zabawa Walentynkowa 
4. Ferie zimowe w plenerze połączone z ogniskiem 
5. 18 urodziny wychowanków 
6. Wspólne obchodzenie Świąt Wielkanocnych 
7. Przyjęcia z okazji I Komunii Św. wychowanków 
8. Przyjęcia z okazji Sakramentu Bierzmowania wychowanków 
9. Wycieczki rowerowe po okolicach Chojny połączone ze zwiedzaniem regionalnych 

zabytków 
10. Jednodniowy wyjazd do Warszawy 
11. Spotkania integracyjne – grillowanie, gry, zabawy 
12. Wyjazd do stacji ekologicznej i mini Zoo w Prenzlau 
13. Kolonie letnie – Prenzlau, Mrzeżyno 
14. Wyjazd do „zielonej szkoły” w Gehenn, Niemcy 
15. Dzień Chłopaka 
16. Święto Zmarłych 
17. Dzień Pracownika Socjalnego 
18. Zabawa Hallowen 
19. Zabawa Mikołajkowa 
20. Spotkanie Wigilijne ze sponsorami – przedstawienie jasełkowe 

 

Dane dot. dzieci które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2010r. 

 

Lp. Powód opuszczenia placówki Ilość dzieci 

1. Usamodzielnienie  9 

2. Adopcja 3 

3. Umieszczenie w rodzinie zastępczej 4 

4. Zmiana orzeczenia sądu na MOS lub MOW 1 

5. Powrót do domu rodzinnego 14 

Łącznie: 31 

 
 
 
POROZUMIENIA Z INNYMI POWIATAMI DOT. POBYTU DZIECI                                   
W PLACÓWKACH OPIEKU ŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 
 
Oprócz dzieci przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu 10 dzieci 
pochodzących z naszego terenu przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 
terenie innych powiatów. W roku 2010 przekazano innym powiatom, jako zwrot środków 
ponoszonych na utrzymanie tych dzieci  kwotę 352.451,71 zł. 
 
Powiat myśliborski – 1 dziecko – 35.335,35 
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Powiat goleniowski – 1 dziecko – 32.361,36 
 
Powiat białogardzki – 5 dzieci - 156.000,00  
 
Powiat łobeski – 2 dzieci – 78.563,56 
 
Powiat stargardzki – 1 dziecko – 50.191,44 
                                                                                                                                                                                                                                            
 
Pomoc finansowa dla usamodzielnionych wychowanków z domów dziecka, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych  
 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj pomocy 

Liczba osób 
korzystających z pomocy 

 
Kwota w zł 

 
1. 

Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki  

 
32 

 
130.753,64 

 
2. 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

 
7 

 
34.587,00 

 
3. 

Pomoc na zagospodarowanie               
w formie rzeczowej  

 
6 

 
27.775,63 

 
4. 

 
Ogółem w roku 2010: 

 
x 

 
193.116,27 

 

 
MIESZKANIA CHRONIONE 
 

Od 01.09.2009r. uruchomiono mieszkania chronionych dla pełnoletnich 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.                                  
W pomieszczeniach Internatu ZSP w Chojnie, przy ul. Żółkiewskiego 5, wykonano remont  
i wyposażono: 
- 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, że młodzi ludzie 
postawieni przed faktem samodzielnego gospodarowania środkami finansowymi  czasem, 
nie radzą sobie w prostych domowych czynnościach, porzucają szkołę, często pozostając 
bez prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i środków do życia. 

Lokalizacja mieszkań chronionych daje możliwość 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. W 2010r zamieszkiwało w  nich 8 osób. 

Rada Powiatu w Gryfinie w dniu 29.10.2010r. podjęła uchwałę w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych 
działających w Powiecie Gryfińskim. 
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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 budżetu powiatu przeznaczona na funkcjonowanie tych 
placówek w 2010 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 życiowych, a przede wszystkim: 
- podniesienie poczucia własnej wartości, 
- poprawa wyników w nauce, 
- poprawa relacji dziecko – rodzic, 
- lepsze zaspokojenie potrzeb życiowych dzieci i młodzieży, 
- poprawa stanu emocjonalnego dziecka w środowisku rodzinnym i społecznym, 
- zwrócenie większej uwagi rodziców na sprawy własnych dzieci, 
- odciążenie socjalne ( dożywianie dzieci, zakup odzieży), 
- rozwijanie zainteresowań, 
- nabywanie umiejętności funkcjonowania w środowisku uczniowskim. 

Środowiskowe ogniska wychowawcze funkcjonowały przez 5 dni w tygodniu od 
godz. 13.00 do 18.00 w dni powszednie, w sobotę i niedzielę działały według potrzeb.                   
W okresie wakacji prowadzone były zajęcia z bogatym programem wypoczynku w miejscu 
zamieszkania, połączone z zajęciami socjoterapeutycznymi. W okresie sprawozdawczym 
placówki objęły opieką 240 dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych, niewydolnych 
wychowawczo i patologicznych. Większość rodziców to osoby długoterminowo bezrobotne, 
zamieszkujące we wsiach popegeerowskich. Wychowankowie, którzy uczestniczyli w 
zajęciach zostali zgłoszeni do ogniska przez wychowawców i pedagogów szkolnych. 
 
                                                                                              
                                                                                                                                                                                                  
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 2010 r.  na realizację zadań wyniosła 1 377 075,00 zł, w tym wykorzystano 
na:  

� zobowiązania ( WTZ)    -    784 188,00zł  
� rehabilitacj ę społeczną  -    469.052,54zł 
� rehabilitacj ę zawodową –     90.247,46zł 
� koszty obsługi                 -      33.587,00zł 
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Na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań realizowanych w 2010r. 
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 wyposażenia 
stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej 

0 
 
 
2 
 

11 
 
 
0 

       0,00 
 
 

65.000,00 
 

25.247,46 
 
 

        0,00 

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 161–  
osób niepełnosprawnych 

100.000,00 
 
 

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

15 : 
 
 

14 
0 
1 

    77.063,98 : 
 
 

   76.859,98 
0,00 

        204,00 
7.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 323  220.167,55 
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rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne  i środki pomocnicze 

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 BLIŻEJ 
NAS w Cedyni, 

• Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Gryfinie 

• Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w 
Trzcińsku-Zdroju 

7 umów, w tym  w 
imprezach wzięło 
udział: 428 osób 

     49.821,01 

9. Zadania zlecone z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym 
 

 22.000,00 

10. Koszty obsługi zadania  33.587,00zł 
 

 
11.  

 
Ogółem wykorzystane środki 

 1.377.075,00 

 
 
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 

6. Miesięczny koszt 1.462,45 zł 1.387,52 zł 
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utrzymania 
7. Środki 

wydatkowane w 
2010r.  

Ogółem:  498.200,00zł w tym: 
PFRON - 443.880,00 zł 
Środki samorządu - 54.320,00 zł 
 

Ogółem: 378.120,00zł w tym: 
PFRON-                        
340.308,00 zł 
Środki samorządu - 37.812,00  zł 
 

8. Ważniejsze 
inwestycje 

Brak Brak 

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  

1.969,47 zł Brutto 2.109,57 zł Brutto 

11. Ważniejsze 
imprezy 
organizowane 
przez placówkę 

1.Wycieczka do Tropical Islands 
2.Walentynki 2010 
3.Dzień Kobiet 
4.Zajączek Wielkanocny 
5.Śniadanie Wielkanocne 2010r. 
6.Dzień Godności Osób    
Niepełnosprawnych 
7.Dzień Matki 
8.Festyn Integracyjny  
9.wycieczka szlakiem 
Podhalańskich Sanktuariów; 
10.II Powiatowa Olimpiada 
Integracyjna; 
11.Pobierowo 2010 
12.Przegląd Twórczości 
Artystycznej Gryfino 2010 
13.Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych "Twórczość 
nie zna barier" organizowanym 
w Centrum Handlowo - 
Rozrywkowym Galaxy w 
Szczecinie przez Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo 
" Tęcza" w Szczecinie. 
14.Spotkanie Wigilijne 

 

 
1. Obchody Dnia Godności Osób 
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. 
2. VII zawody pływackie Osób 
Niepełnosprawnych 
3. Sportowy Festyn Integracyjny -  
 Plener Artystyczny. 
4. Obóz przetrwania - Łobez. 
5. Wycieczka -Świeradów Zdrój 
6. Obóz sportowy  Zakopane 
7. Obóz sportowy  Międzyzdroje 
8. Zabawa Andrzejkowa ; Laguna 
9. Spotkanie Wigilijne 
10. Zabawa Integracyjna; 
11.Zakończenie roku - Sylwester 
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2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
      Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego. Sprzęt wypożyczany jest na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności 
lub zaświadczenia lekarskiego. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku. 
Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, na podstawie  umowy na okres do 1 roku, w 
uzasadnionych przypadkach można ten okres wydłużyć.  
W 2010  roku ze sprzętu skorzystało  28 osób: 
 
          balkonik – 12 

*  krzesło wc - 1 
*  kule łokciowe - 1 
*  wózek inwalidzki – 10 
*  laska – 6 
*  łóżko + materac 

 
Problemy występujące  w realizacji zadania 
      W 2010r. odnotowano znaczny wzrost zainteresowania wypożyczalnią sprzętu, 
szczególnie łóżkami rehabilitacyjnymi, wózkami inwalidzkimi i balkonikami. Z powodu 
dużego zmniejszenia środków PFRON na dofinansowanie zakupów sprzętu 
rehabilitacyjnego, poczyniono starania o pozyskanie od darczyńców  większej ilości 
specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego w celu jego nieodpłatnego wypożyczania. 
Dodatkowym problemem jest też zużycie sprzętów rehabilitacyjnych będących na stanie 
wypożyczalni. Część z nich, szczególnie łóżka i wózki  będzie musiała być wycofana z 
oferty, gdyż ich stan techniczny uniemożliwia użytkowanie przez osobę niepełnosprawną. 
W br. PCPR zakupiło jedno łóżko rehabilitacyjne sterowane pilotem. Pozyskano z darowizn 
3 wózki inwalidzkie. 
 
 
 
 
Brakujący sprzęt: 
 

*  wózki  inwalidzkie -   8  sztuk, 
*  materace antyodleżynowe –  5  sztuk, 
*  łóżka rehabilitacyjne - 5 sztuk. 
*  parapodium -  2 sztuki. 
*  pompy insulinowe -  2 sztuki 
*  pionizatory – 2   sztuki  
*  przenośniki kąpielowe  4 sztuki 
*  koncentratory tlenu – 4 szt. 

 
 
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 
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• lekarz specjalista otolaryngolog 1 osoba 
• lekarz specjalista chirurg  1 osoba 
• lekarz medycyny pracy  1 osoba 
• lekarz specjalista psychiatra  2 osoby 
• lekarz specjalista pediatra  2 osoby 
• lekarz specjalista neurolog  2 osoby 
• psycholog     1 osoba 
• pracownik socjalny    4  osoby 
• doradca zawodowy   1 osoba 

 
      Za wydanie orzeczenia członkowie Zespołu otrzymują wynagrodzenie na podstawie 
umowy o dzieło, gdzie dziełem jest orzeczenie. Starosta na wniosek przewodniczącego 
Zespołu ustala stawki wynagrodzenia dla członków Zespołu. Zarządzeniem Nr 09/2008 
Starosty Gryfińskiego z dnia 29 lutego 2008 r. ustalono stawki wynagrodzenia w 
następującej wysokości: 

� 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  
146.000,00 zł 
Koszt wydania 1 orzeczenia – 72,28 zł 
W 2010r. odbyło się 160 posiedzeń składu orzekającego. 
Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń i legitymacji w 2010r. 

 
Liczba złożonych wniosków w 2010r. 

 
                     2056 
 

Liczba wydanych orzeczeń ogółem                      2020                  
Liczba wydanych orzeczeń dla osób po 16 roku życia                      1699 
Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia                        321 
Liczba wydanych legitymacji                        865 
Liczba negatywnie wydanych orzeczeń: 
dla osób po 16 roku życia 
dla osób do 16 roku życia 

                       127 
                         33 
                         94 

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

• Osoby powyżej 16 roku życia, podział ze względu na cel składania wniosku: 
• odpowiednie zatrudnienie – 113 osób 
• szkolenie – 0 
• uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 6 osób 
• konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
      – 109 osób 
• korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia – 376 osób 
• zasiłek pielęgnacyjny – 1036 osób 
• korzystanie z karty parkingowej – 59 osób 
• inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 48 osób 
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• Ogółem:   1747 osób 
 

• Osoby przed ukończeniem 16 roku życia, podział ze względu na cel składania 
wniosku: 
• zasiłek pielęgnacyjny – 281 osób 
• świadczenie pielęgnacyjne    – 18 osób 
• inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 10 osób 
------------------------------------------------------------- 
• Ogółem:    309 osób 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniższe wykresy przedstawiają ilość wydanych orzeczeń dla dorosłych i dzieci przez 
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w latach  2002- 2010 
 



35 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla porównania na jednym wykresie wydane orzeczenia dorosłych i dzieci 
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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. Powiat z własnego budżetu 
wyremontował i zmodernizował lokal o powierzchni 48 m kw, natomiast wyposażenie i 
zatrudnienie personelu finansowane jest ze środków PFRON.  
Ośrodek dostarcza rzetelnych i kompleksowych informacji służących wyrównywaniu 
szans osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej i zawodowej.  

Ośrodek informuje w szczególności o: 
• prawach osób niepełnosprawnych, wynikających z obowiązujących źródeł 

prawa, 
• możliwościach 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 najbliżej 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 

• możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
niepełnosprawne 

• programach finansowanych ze środków PFRON 
• ustawowym wspieraniu pracodawców osób niepełnosprawnych, wszelkich 

programach, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne. 
 
 
1. Termin realizacji projektu: 
Od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. zgodnie z treścią umowy  
nr 000002/2010/OION/0-16  z dnia 26 marca 2010 r.  

 
2. Liczba niepełnosprawnych pracowników Ośrodka Informacji oraz udzielonych 

porad i konsultacji: 
W OION zatrudnione są 3 osoby – 1 na cały etat i 2 na ½ etatu. Aktywność 

zawodowa poza poczuciem, że jest się potrzebnym innym daje im możliwość 
samorealizacji, rozwoju osobistego jak również poczucie niezależności materialnej i 
osobistej. Dzięki temu, że 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 2010 

 
1) Liczba osób, którym udzielono informacji – 2152 w tym: 

• telefonicznie – 924 
• osobiście – 919 
• internet/listownie – 27 
• Specjaliści – 282 

 
a) osoby niepełnosprawne – 1066 
b) opiekunowie osób niepełnosprawnych – 907 
c) osoby fizyczne – 32 
d) pracodawcy ON – 50 
e) potencjalni pracodawcy ON – 10 
f) organizacje pozarządowe -19 
g) inne organizacje – 28 
h) instytucje – 40 

 
 
 
 
 
 

2) Zakres poszukiwanych informacji dotyczących wspierania ON – 4895 w tym: 
a) wtz – 34 
b) turnusy rehabilitacyjne – 1082 
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c) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 549 
d) sprzęt rehabilitacyjny – 131 
e) likwidacja barier – 229 
f) własna działalność gospodarcza – 81 
g) stanowisko pracy – pomoc finansowa – 31 
h) szkolenia – 17 
i) leczenie i rehabilitacja – 25 
j) edukacja – 25 
k) pomoc społeczna – 1049 
l) ulgi i uprawnienia komunikacyjne – 566 
m) inne uprawnienia – 17 
n) interpretacja przepisów prawa – 65 
o) instytucje, placówki, org. udzielające pomocy – 45 
p) programy PFRON – 949 

 
Ocena efektów projektu: 

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu i zapotrzebowaniu uruchomiono  
nowy dyżur Ośrodka w styczniu 2010 roku w gminie Stare Czarnowo w każdy  wtorek 
w godz. 8:00- 15:00. Do chwili obecnej nadal pełnione są wyjazdowe dyżury w gminie 
Cedynia w każdy poniedziałek w godzinach od 8.30 do 15.30  w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego, który uruchomiony został w maju 2008 r. W gminie Mieszkowice 
pracownik OION pełnił dyżury w środy w godz. 8:00 - 15:00 w salce katechetycznej.  

W styczniu i lutym 2010 r. w Ośrodku dyżury pełnił psycholog 2 razy w tygodniu, 
natomiast od marca pełnił on dyżur raz w tygodniu. Ponadto w środy i piątki  w godz. 9-
14 wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogły ją uzyskać u Pełnomocnika Starosty do 
Spraw Kobiet, Rodziny, Dyskryminacji i Organizacji Pozarządowych. Dyżury 
wszystkich specjalistów Ośrodka cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób 
niepełnosprawnych. 

OION Chojna w roku 2010 w dalszym ciągu prowadził kampanie reklamową. 
Materiały promocyjne (plakaty, ulotki, wizytówki) są dostarczane do środowisk osób 
niepełnosprawnych, również ukazywały się cykliczne artykuły w lokalnej prasie. 
Porównując rok 2009 i rok 2010 nastąpił znaczący wzrost udzielanych informacji  
i konsultacji. W roku 2009 udzielonych ich było 3717 natomiast w roku 2010 było ich 
już 4895. Jest to wzrost w porównaniu do zeszłego roku o 31%. Ośrodek stale 
współpracował z Urzędem Pracy i doradcą zawodowym dzięki ich pomocy udało  się 
skierować kilkanaście osób na szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe, co pozwoliło 
tym osobom podjąć prace zarobkowe, a przede wszystkim uwierzyć we własne 
możliwości.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA 
 
1.OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ   
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Referat Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej wykonuje zadania wynikające  
z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, oraz z ustawy z dnia 20 lipca 2005r.o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie : 
- Prowadzenia  Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
- Organizowania i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 
- Udzielania informacji o prawach i uprawnieniach. 
- Pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status  
uchodźcy. 
- Szkolenia i doskonalenia zawodowego 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 także terapię rodzinną.  
 
 W pracy z osobą wobec której stosowana jest przemoc pracownik Ośrodka zapewnia 
bezpieczeństwo - rodzaj podejmowanych działań zależy od ryzyka zagrożenia 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 2010r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnieni są specjaliści : psycholog, 
prawnik i socjolog.  
Poniżej tabela przedstawia rodzaj udzielanych porad, ilość przyjętych osób, oraz 
zastosowanie terapii krótkoterminowej.  
 
 
 
 
 
                                                       
Tabela I.  Rodzaj profesjonalnej pomocy w OIK ( dyżury popołudniowe). 
   

Profesjonalna 
pomoc 

Ilość przyjętych osób Ilość udzielonych  
porad 

Terapia 
krótkoterminowa  

 
1. psycholog 

 
2. socjolog 

 
             66  
              
             36 

 
           118 
 
             48 

 
            28 
  
            19 



40 
 

 
3. prawnik  

 
           Ogółem: 

            
            239 
 
           341          

 
           250 
             
           416 
 

                         
              - 
            
             47 

 
 Łącznie udzielono 598 porad. Pracownik Interwencji Kryzysowej udzielił  230 porad   
( łącznie z dyżurami popołudniowymi w poniedziałki, oraz interwencjami w terenie  
i wywiadami środowiskowymi). Prawnik udzielił  250 porad,  a psycholog 118 porad. 
 
Tabela II. Profesjonalna pomoc psychologa OIK na przestrzeni lat 2005 – 2010 
(dyżury  popołudniowe). 
 

 
Rok 

 
Ilość przyjętych osób Ilość udzielonych porad 

    2005                16                    25 
    2006                 29                   35 
    2007                 32                    37 
    2008                 48                   59 
    2009                 68                   83 
    2010                 66                 118 
 
Wykres do Tabeli II.                                                        

 
 
 
Tabela III. Profesjonalna pomoc socjologa OIK na przestrzeni lat 2005 – 2010  
(dyżury popołudniowe). 

Rok 
Ilość przyjętych osób 

 
Ilość udzielonych porad 

    2005                12               25 
    2006                25               41 
    2007                27               31 



41 
 

    2008                32               38 
    2009                26               38 
    2010                36               48 
 
Wykres do Tabeli III. 
 
 

 
 
 
                                                           
Tabela IV. Profesjonalna pomoc prawnika OIK na przestrzeni  lat 2005 – 2010 
( dyżury popołudniowe). 

 Rok  Ilość przyjętych osób 
 

Ilość udzielonych porad 

  2005                 17              24 
  2006                 25             41 
  2007               125           154 
  2008               155           190 
  2009               190           215 
  2010               239           250 
 
 
 
 
 
 
Wykres do Tabeli IV. 
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Tabela V. Ilość udzielanych porad łącznie na przestrzeni lat 2007 do 2010. 
 
 

 
Rok 

 
             Ilość porad 

       2007                 447             
       2008                 430 
       2009                 541 
       2010                 598 
 
  
Wykres do Tabeli V. 

 
 
Tabela VI Zestawienie przedstawiające liczbę osób na przestrzeni dziesięciu lat, wobec 
których użyto przemocy. 
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Wykres do Tabeli VI. 

 
 
W 26 rodzinach zaistniała przemoc domowa (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie). 

 
         ROK 

Liczba  osób które zgłosiły 
się do OIK 

Liczba przesłanych przez 
Policję Niebieskich Kart 

     
          2000 
 
          2001 
 
         2002 
 
         2003 
 
         2004 
 
         2005 
          
         2006 
         
        2007 
          
         2008      
 
         2009 
 
         2010 

 
                   19 
 
                   40 
 
                   23 
 
                   38 
 
                   40 
 
                   34 
 
                   25 
 
                  21 
 
                  23 
 
                  27   
 
                  26              

 
                   1 
 
                 15 
 
                 15 
 
                 15 
 
                 27 
 
                 30 
 
                 21 
 
                 12 
 
                   7 
 
                 20 
 
                 22 
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W wyniku stosowania przemocy w rodzinie oraz niebezpieczeństwa zagrożenia życia, dwie 
kobiety i dwoje dzieci umieszczono w Domu Samotnej Matki.  
Jedną matkę z dwojgiem dzieci umieszczono w Hostelu przy PCPR Gryfino ul. Łużycka 91, 
gdzie przebywała dwie doby, następnie została przewieziona  do Domu Samotnych Matek w 
Zdunach koło Krotoszyna. Jedną kobietę umieszczono w Specjalistycznym Ośrodku 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu. 
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie przesłała 22 kopie założonych „Niebieskich Kart” 
na które pracownik udzielił pomocy w ramach posiadanych kompetencji.  
Ponadto trzy osoby bezdomne umieszczono w schronisku dla bezdomnych w Szczecinie 
prowadzonym przez Fundację: Instytut Brata Alberta. 
 
Problemy z którymi zgłaszają się osoby poszukujące pomocy. 
 
Kryzysy rodzinne :                                                                              ilość porad 
 
-  związane z etapami życia w rodzinie     20 
-  kryzysy małżeńskie        21      
-  przemoc w rodzinie        26 
                                                   
Kryzysy psychiatryczne: 
- próby samobójcze        10                                                                                  
- kryzysy wynikające z zaburzeń psychicznych  15 
- osobowościowe        8 
- alkoholizm i inne uzależnienia  62 
- uzależnienia od hazardu i gier komputerowych  12                                                                                                                                         
 
Kryzysy sytuacyjne: 
- kryzysy związane z utratą bliskich  7 
- kryzysy związane z rozwodem  27 
- problemy wychowawcze z dziećmi                                                        
 (bulimia, anoreksja, ADHD)  8 
- niepełnosprawność   14 
  
  
W ramach poradnictwa i interwencji kryzysowej pracownik ściśle współpracuje  z Policją, 
kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi komisjami rozwiązywania 
problemów alkoholowych na terenie naszego powiatu, Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, kuratorami, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Szczecinie, Szpitalem 
Psychiatrycznym w Szczecinie - oddziałem odwykowym,  w/w szpitala, oraz 
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zwłaszcza Poradnią Uzależnień w Gryfinie. 
  W ramach specjalistycznego poradnictwa pracownik udziela porad osobom i rodzinom, 
które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 
życiowych.                                                      
 
 
 
 
 
 
 
Tabela VII.   Rodzaj udzielanej pomocy przez pracownika PCPR. 

Rodzaj  Gminne Urząd Miasta  Samorządowa 
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udzielonej 
pomocy 

Sądy  komisje 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

i Gminy w 
Gryfinie  
Komisja 
Mieszkaniowa  

Ośrodki 
Pomocy 
Społecznej 

Komisja 
Odwoławcza 

 
Pomoc w 
napisaniu 
pisma do.. 
 

 
 
   56 

 
 
       48 

 
 
       40 

 
 
      49 

             
 
       - 

Udzielono pomocy w napisaniu pism 193 osobom. 
 
                                                          
Tabela VIII. Rodzaj udzielanej pomocy przez pracownika PCPR w latach 2006 do 
2010- pomoc w napisaniu pism 

 
 
Rok 

       
 
     Sądy  

Gminne 
komisje 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

Urzędy miast 
i gmin w 
Powiecie 
Gryfińskim 
Komisje 
Mieszkaniowe  

Ośrodki 
Pomocy 
Społecznej 

Samorządowa 
Komisja 
Odwoławcza 

2006        45         42      24      30       8 
2007        40         38      26      32       2 
2008        38         36      25      40       - 
2009        42        32      28      45       - 
2010        56        48      40 

 
     49       - 

 
                                                        
 
 
Tabela  IX.  Formy udzielanej pomocy. 

Rodzaj udzielonej 
pomocy 
 
 

Umieszczenie w 
schroniskach dla 
bezdomnych  

Umieszczenie  w 
Ośrodku Terapii 
Uzależnień w 
Szczecinie  lub 
Oddziale Odwykowym  

Umieszczenie w 
ośrodkach dla ofiar 
przemocy w rodzinie 

 
Bezpośrednie 
oddziaływanie  
poprzez kontakt 
osobisty lub 
telefoniczny 

 
 
 
           3 

 
 
 
           18 

 
 
2 osoby dorosłe + 
2   dzieci  

 
 
 
 
 
 
 
Tabela X.  Ilość porad udzielonych  osobom uzależnionym i współuzależnionym. 

Rodzaj udzielonej    pomocy        Osobom uzależnionym     Osobom   
współuzależnionym     
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1.Poradnictwo 
    
2.Oddziaływanie 
terapeutyczne 
 
3.Umieszczenie na oddziale 
odwykowym, 
i  Ośrodku Terapii 
Uzależnień 

 
37 

 
 

19 
 
 
 
           9 

 
66 

 
 

54 
 
 
          
           - 
 
        

 
Pracownik Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej informuje petentów o przysługujących im 
prawach i uprawnieniach również w zakresie: 
 
- problemów mieszkaniowych  36 
- eksmisji  18 
- problemów finansowych   35 
- poszukiwania pracy    9 
- zadłużeń     24 
- umieszczenia w DPS   6 
- otrzymania orzeczenia 
  o niepełnosprawności  41 
                                                     
W 2010r. pracownik Interwencji Kryzysowej przeprowadził mediacje w 7 rodzinach               
w sprawach dotyczących osób nieletnich,  rozpatrzył – 3 skargi, które wpłynęły                     
do PCPR, był na 13 wywiadach środowiskowych i 7 interwencjach (na terenie powiatu 
gryfińskiego) w sprawach dotyczących: przemocy, prób samobójczych, problemów  
wychowawczych z dziećmi. Interwencje domowe psychologa 8 razy, jedna konsultacja 
lekarza psychiatry. Udzielono pomocy 11 rodzinom w sprawie nieletnich. Ponadto 
pracownik udziela informacji telefonicznych dotyczących w/w problemów, średnio     3 
-4 telefony dziennie. 
                                                         

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie został opracowany                            
i zrealizowany „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc              
w rodzinie”.  
W/w „Program” realizowany był w okresie sześciu miesięcy. Frekwencja uczestnictwa 
wynosiła  14 osób. 
W „Programie” wzięli udział sprawcy przemocy domowej skierowani przez Kuratorsk ą 
Służbę Sądową w Gryfinie oraz osoby wezwane wobec których została założona 
„Niebieska Karta” przez Policj ę lub ośrodek pomocy społecznej. W edycji pierwszej 
wzięło udział 6 osób, drugiej 4 osoby oraz w „Pogłębionym programie korekcyjno 
edukacyjnym” - 4 osoby. Łącznie 14 osób. 
Pracownik Ośrodka prowadzi również monitoring osób uczestniczących w „Programie 
korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie” uzyskując informacje                 
o beneficjentach od  ośrodków pomocy społecznej, Kuratorskiej Służby Sądowej, Policji. 
 
 
 
Tabela XI. „Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” 
zrealizowany w latach 2006 do 2010r. 
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Lp. 
Termin realizacji 

„Programu” 
Ilość osób biorących udział 

w „Programie” 
1. 2006r. 10 osób 
2. 2007r. 13 osób 
3. 2008r. 16 osób 
4. 2009r. 17 osób 
5. 2010r. 14 osób 

 
Na przestrzeni pięciu lat w „Programie  korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców 
przemocy w rodzinie” wzięło udział 70 osób w tym 7 osób uczestniczyło 
 w „Pogłębionym programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy  
w rodzinie.”  Kwota przyznana na w/w cel wyniosła 96 400,00 zł. 
W 2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie utworzyło  Ośrodek Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem. Celem tego Ośrodka jest udzielanie interdyscyplinarnej i 
wszechstronnej pomocy osobom będącym ofiarami przestępstw. Pomoc ta polega na 
umożliwieniu klientowi kontaktu z prawnikiem, lekarzem psychologiem. Na prośbę 
zainteresowanego może być wyznaczony pracownik Ośrodka do pełnienia funkcji opiekuna 
uczestnika postępowania sądowego. Szczególny nacisk położony jest na opiekę nad 
dzieckiem, uczestnikiem postępowania w tym zakresie niezbędne są czynności 
przygotowujące dziecko do kontaktu z sędzią, prokuratorem, policją. 
 
                                                              
                                                                                                                      

 
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. Nr 115, poz.728 z późn. zmianami),   
- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
    z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, 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 oraz hostel dla ofiar przemocy, 
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7) wspomagano osoby opuszczające zakłady karne i inne rodzaje placówek opiekuńczo-
wychowawczych i zakłady dla nieletnich, 

8) przyznawano pomoc pieniężną na usamodzielnienia oraz pokrywano wydatki 
związane z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i rodziny zastępcze, 

9) przeszkolono kandydatów na rodziny zastępcze, 
10) organizowano opiekę zastępczą i udzielano wsparcia rodzinom zastępczym,   
11) udzielano pomocy pieniężnej 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 wypożyczalnię 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, 
22) prowadzono program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. 
23) zrealizowano trzy programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną: 
24) w ramach projektu  finansowanego przez PFRON, kontynuowano działalność  
Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  w Chojnie.  
25) zrealizowano w partnerstwie z sześcioma gminami projekt pn. „Minimalizacja 
wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, 
26) w partnerstwie z Ośrodkiem Opiekuńczo-Adopcyjnym Fundacji „Mam Dom” 
zrealizowano projekt polegający na objęcie asystenturą rodzinną 10 rodzin zastępczych 
mających trudności wychowawcze ze swoimi podopiecznymi. 
27) uruchomiono filię Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie  
z siedzibą w  Starym Czarnowie. 

 
W 2010 r. PCPR zorganizowało następujące szkolenia i konferencje dla 
pracowników pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim: 
 

• Projekty unijne dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich” 
• „Stawiamy na rodzinę „ promocja rodzicielstwa zastępczego”. 
• „Kontrola zarządcza w jednostkach pomocy społecznej.” 
• „Zasady i cel programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.” 
• „Zmiany w ustawie o finansach publicznych.” 
• „Szkolenie dla służb pomocy społecznej  i policji na temat interwencji w sytuacji  

stosowanej przemocy wobec  dzieci” 
• „Wypalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej” 
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Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  
pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” 

 
Projekt dotyczy Powiatu Gryfińskiego obejmującego 9 gmin z których 6 tworzy 

partnerstwo w projekcie z PCPR i są to gminy: Gryfino, Banie, Widuchowa, Trzcińsko-
Zdrój, Moryń i Mieszkowice. 

Grupę docelową stanowią uczestnicy projektu (mężczyźni i kobiety) łącznie 71 osób-
mieszkańców Powiatu Gryfińskiego: posiadających dzieci, korzystających z pomocy 
społecznej, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracujących i nie 
pracujących będących w wieku aktywności zawodowej, bezradnych w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. 

 
Budżet projektu w roku 2010 wyniósł łącznie 1.704.035,00 zł. w tym: 
 

1. PCPR Gryfino – budżet w wysokości: 661.330,00 zł w tym:  
• premia za realizację projektu w partnerstwie w kwocie: 29.072,00 zł 

2. OPS Gryfino – budżet w wysokości: 243.197,00 zł w tym:  
• premia za realizację projektu w partnerstwie w kwocie: 29.076.00 zł 

3. OPS Banie – budżet w wysokości: 165.833,00 zł w tym: 
• premia za realizację projektu w partnerstwie w kwocie: 29.076,00 zł 

 
4. OPS Trzcińsko-Zdrój – budżet w wysokości: 165.160,00 zł w tym: 

• premia za realizację projektu w partnerstwie w kwocie: 29.076,00 zł 
5. OPS Widuchowa  – budżet w wysokości: 153.592,00 zł w tym: 

• premia za realizację projektu w partnerstwie w kwocie: 29.076,00 zł 
6. OPS Mieszkowice – budżet w wysokości: 164.426,00 zł w tym: 

• premia za realizację projektu w partnerstwie w kwocie: 29.076,00 zł 
7. OPS Moryń – budżet w wysokości: 150.497,00 zł w tym: 

• premia za realizację projektu w partnerstwie w kwocie: 29.076,00 zł 
 

W ramach projektu realizowane były dwa główne zadania skierowane bezpośrednio 
do uczestników projektu, tj. Zadanie: „Aktywna Integracja”  oraz Zadanie: „Działania  
o charakterze środowiskowym”. W ramach powyższych działań, PCPR oraz partnerskie 
OPS-y realizowały wiele zadań, takich jak: 

1. Asystentura rodzinna – mająca na celu pomoc uczestnikom projektu w zakresie 
rozwiązywania codziennych problemów. 

2. Wsparcie psychologiczne (indywidualne i warsztaty grupowe) – mające na celu 
wzmacnianie więzi rodzinnych, poprawianie relacji rodzice-dzieci, zrozumienie 
wzajemnych potrzeb i oczekiwań. 

3. Warsztaty praktycznych umiejętności pn. „Praktyczny Pan” „Praktyczna Pani” – 
mające na celu nabycie przez uczestników projektu podstawowych umiejętności 
przydatnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego np. malowanie ścian, 
kładzenie glazury i paneli, gotowanie, szycie, oszczędne gospodarowanie 
posiadanymi środkami finansowymi. 

4. Warsztaty z profilaktyki uzależnień – mające na celu uświadomienie uczestnikom 
projektu oraz ich dzieciom zagrożeń jakie niesie ze sobą uzależnienie od alkoholu 
lub narkotyków. Umiejętność postępowania z osobami uzależnionymi i 
możliwości pomocy osobom uzależnionym. 

5. Voucher czyli talon na zakup usług społecznych – mający na celu wsparcie 
uczestników projektu w zakresie usług często dla nich niedostępnych ze względów 
finansowych. 
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6. Korepetycje – dla dzieci uczestników projektu, które mają trudności w nauce a 
rodzice nie są w stanie im pomóc. 

7. Zrealizowano również wiele różnego rodzaju imprez, wyjazdów i wycieczek np.  
• nad morze - do Dźwirzyna,  
• na basen,  
• do kina,  
• do teatru,  
• w góry – do Szklarskiej Poręby,  
• do Wrocławia, Krakowa i Wieliczki,  
• „Piknik rodzinny” w stadninie Koni w Bielinie, 
• Impreza Mikołajkowa. 

 
Działania podejmowane w projekcie przyczyniły się do powrotu dzieci z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i opieki zastępczej do rodzin biologicznych, pomagają               
w scalaniu więzi rodzinnych, zwiększają wydolność wychowawczą rodziców. 
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Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku  

Kadra pracowników PCPR w Gryfinie liczy w sumie 15 osób (14 ½ etatu) z czego                  
12 osób finansowanych jest z budżetu 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. 

 Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku 

Lp. Stanowisko Wykształcenie,  kwalifikacje 
1. 

 

Konsultant ds. domów 
pomocy społecznej 

Wyższe 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 

Wyższe studia magisterskie kier. 
Socjologia 

Studia podyplomowe: Organizacja i 
Zarządzanie Pomocą Społeczną, 

Studia podyplomowe: Pozyskiwanie 
funduszy z Unii Europejskiej  

3. 

 

Starszy pracownik socjalny 

  

Wyższe studia magisterskie  kier. 
Socjologia, specjalność praca socjalna  

4. 

 

Konsultant ds. placówek 

opiekuńczo-
wychowawczych 

  

Wyższe studia magisterskie kier. Nauki o 
Rodzinie 

5. 

 

Główna Księgowa Średnie, technik – ekonomista 

 
6. 

 

Starszy Referent w Zespole 
ds. Orzekania o  
Niepełnosprawności  

Wyższe studia licencjackie, kier. 
Politologia – Integracja Europejska, 

Studia podyplomowe: Pozyskiwanie 
funduszy z Unii Europejskiej  

Studia magisterskie na kierunku – 
Socjologia (w trakcie) 
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7. 

 

Konsultant ds. Osób 
Niepełnosprawnych  

  

 Pedagogika opiekuńcza, wyższe studia 
magisterskie kier. Pedagogika ogólna 

8. 

 

Referent      Wyższe studia magisterskie kier. 
Socjologia 

Studia podyplomowe: „Organizacja i 
administrowanie pomocą społeczną” 

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

  
10. 

 

  

Konsultant ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

  

  

Studia inżynierskie na Akademii Rolniczej 
kierunek Biotechnologia i hodowla 
zwierząt. 

Studia podyplomowe: „Pozyskiwanie 
funduszy unijnych” 

Studia podyplomowe: „Organizacja i 
administrowanie pomocą społeczną” 

11. Starszy pracownik socjalny 

 (projekt POKL) 

Policealne Studium Służb Społecznych, 
specjalność pracownik socjalny 

Studia Licencjackie w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy  
Powszechnej na kierunku praca socjalna  (II 
rok ) 

 12. 

 

 Pracownik 
administracyjno-techniczny 
(projekt  POKL) 

  

Wyższe studia magisterskie  kier.  
Ekonomia 

Studia podyplomowe: „Organizacja i 
administrowanie pomocą społeczną” 

13. 

 

Inspektor  Wyższe studia magisterskie kier. 
Socjologia 

  
14. 

 

Starszy referent ds. osób 
niepełnosprawnych Ośrodek 
Informacji w Chojnie 

Średnie ogólne 

15. 

 

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

Wyższe studia magisterskie na kierunku 
Politologia 
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W ciągu  2010 r. w PCPR jedna pracownica rozpoczęła studia magisterskie w Wyższej 
Szkole Humanistycznej na kierunku Socjologia. Jeden z pracowników uzupełnia 
wykształcenie na studiach licencjackich (ukończenie studiów w 2011r.) Trzy pracownice 
PCPR w roku 2010 ukończyły studia podyplomowe na kierunku: Organizacja                             
i administrowanie pomocą społeczną w Wyższej Szkole Administracji Publicznej                       
w Szczecinie. Studia finansowane są ze środków EFS. 

 Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, stażyści, praktyki  

1. M. Z Prace interwencyjne – goniec 
2. G. M Praktyka studencka 
3. L. T Prace interwencyjne – pomoc biurowa 
4. A. S Prace interwencyjne – pomoc biurowa 
5. K. H  Prace interwencyjne – goniec 
6. E. Z Prace interwencyjne – pomoc biurowa 
7. C. S Prace interwencyjne – pracownik biurowy 
8. J. A. Prace interwencyjne – goniec 
9 A.H Prace interwencyjne 
10 K.D Praktyka studencka 
11. A. S  Staż 
12. E. M Staż 
 
Wykaz szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy PCPR w Gryfinie w 2010 roku: 

• „Jak pracować z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, 

• „Superwizja asystentów rodziny”- spotkania raz w miesiącu, 
• „ Procedury postępowania z dzieckiem krzywdzonym”, 
• 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 krzywdzonym”.Wsparcie i motywacja”,  
• „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”. 
• Zmiany w ustawie o finansach publicznych 
• Kontrola zarządcza w jednostkach samorządowych.  
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IX. NA PODSTAWIE ART. 112 UST. 12 I 13 USTAWY O POMOCY 
SPOŁECZNEJ  DYREKTOR  PCPR  PRZEDSTAWIA WYKAZ 
POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ.  
RADA POWIATU NA PODSTAWIE WYKAZU POTRZEB 
OPRACOWUJE I WDRA ŻA LOKALNE PROGRAMY POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
 

1.WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

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

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 pozabudżetowych; 

4) Utworzenie placówki dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z rodzin 
patologicznych w celu zapobieżenia umieszczenia ich w całodobowych placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych; 

5) Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy; 
6) Uzupełnienie wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pozyskanie  

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

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

8) 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 2011 r.; 

9) Kontynuowanie prowadzenia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem. 

10) Uzyskanie Certyfikatu dla „Błękitnego pokoju” przesłuchań. 
11) Organizowanie szkoleń i doradztwa metodycznego dla pracowników pomocy 

społecznej w powiecie gryfińskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


