Załącznik do Uchwały Nr XXVI/185/2021
Rada Powiatu w Gryfinie
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GRYFINIE
ZA ROK 2020

Opracowała:
Bożena Stawiarska
Dyrektor PCPR w Gryfinie

Gryfino, 22 luty 2021

1

SPIS TREŚCI
Rozdział I. Pomoc społeczna w Powiecie Gryfińskim ............................................................................ 3
1.1 Podstawy prawne działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ..................... 3
1.2 Zadania pomocy społecznej .......................................................................................................... 5
1.3 Zadania własne powiatu ................................................................................................................ 5
1.4 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) .............................. 6
1.5 Zadania własne powiatu realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) ................................... 6
1.6 Zadania powiatu realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 426 ze
zm.) 6
1.7 Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie................................................................. 7
Rozdział II. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej ....................................................................... 9
2.1 Dom Pomocy Społecznej Dębce ................................................................................................... 9
2.2 Dom Pomocy Społecznej w Moryniu ......................................................................................... 10
2.3 Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju ........................................................................... 12
2.4 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ........................................................................ 14
ROZDZIAŁ III. ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ ..................................................... 15
3.1 Rodzinna piecza zastępcza .......................................................................................................... 15
3.2 Dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej. ................................................... 21
3.3 Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Dobry Start”. ............................. 23
3.4 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- Projekt „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19”. ........................................... 23
3.5 Instytucjonalna piecza zastępcza................................................................................................. 24
ROZDZIAŁ
IV.
REHABILITACJA
ZAWODOWA
I
SPOŁECZNA
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ................................................................................................................ 29
4.1 Zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych. ............................................................ 29
4.2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Powiecie Gryfińskim .............................................................. 31
4.3 Program „Aktywny Samorząd” .................................................................................................. 33
4.4 Program wyrównywania różnic między regionami III ............................................................... 34
4.5 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych realizowana przez podmioty
ekonomii społecznej.......................................................................................................................... 36
4.6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego................................................................................... 38
4.7 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. ..................................... 39
ROZDZIAŁ
V.
POWIATOWY
ZESPÓŁ
DO
SPRAW
ORZEKANIA
O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. ............................................................................................................... 39
ROZDZIAŁ VI. OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CHOJNIE.
............................................................................................................................................................... 41
ROZDZIAŁ VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA.......................................................................... 42

2

7.1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ................................................................................................ 42
ROZDZIAŁ VIII. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE.................. 45
8.1 Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 roku................................................... 45
8.2 Wykaz szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy PCPR w Gryfinie w 2020 roku: ............. 48
Rozdział IX. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021. ........................................... 48
9.1 Finansowy wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021. .................................... 49
Rozdział X. Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2021. ................................. 49
10.1.Finansowy wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2021. ....................... 50

Wprowadzenie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zostało utworzone Uchwałą Rady Powiatu
w Gryfinie Nr IV/32/99 z dnia 01 marca 1999 roku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania między innymi z zakresu pomocy
społecznej, pieczy zastępczej, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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 programach i projektach:
1) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022,
2) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim
na lata 2016-2022,
3) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020,
4) Program Wspierania Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfińskim w latach 2018-2020,
5) Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
6) Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
7) Program Osłonowy pt. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- Edycja 2020,
8) Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"
9) Program „Aktywny samorząd”,
10) Program wyrównywania różnic między regionami III.
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.
ROZDZIAŁ I. POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE GRYFIŃSKIM
1.1 Podstawy prawne działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie realizuje swoje zadania między innymi w oparciu
o następujące przepisy:
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1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920)
2) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1282)
3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)
4) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019
r., poz. 2407 ze zm.)
5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U.
z 2012 r., Nr 954 ze zm.)
6) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.)
7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. Nr 734 ze zm.)
8) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 426 ze zm.)
9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. Nr 2027 ze zm.)
10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. Nr 926 ze zm.)
11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 ze zm.)
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587 ze zm.)
13) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
685)
14) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 218 ze zm.)
15) Ustawa z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
2050)
16) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)
17) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 38)
18) Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 35 ze zm.);
19) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1666 ze zm.);
20) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 266 ze zm.);
21) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.
Dz. U. z 2020 r. , poz. 1057 ze zm.).
22) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 ze zm.)
23) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 106 ze
zm.)
24) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 256 ze zm.)
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25) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
1.2 Zadania pomocy społecznej.
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. Pomoc społeczna wspiera w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia życie w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom
życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
1.3 Zadania własne powiatu.
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze
zm.) do zadań własnych powiatu należy:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom
opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub
młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,
młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób;
7) 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, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu powiatu;
12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;
13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
14) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej;
15) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników.
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1.4 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te
osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
wsparcia,
4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz w art. 53a ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
1.5 Zadania własne powiatu realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)
1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków
adopcyjnych, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie
i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
2) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenach innych
powiatów,
3) 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,
4) 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,
5) 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 pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.
1.6 Zadania powiatu realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
( t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 426 ze zm.).
1) Powołanie i prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
(zadanie z zakresu administracji rządowej) – zadania Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
a) orzekanie ustalające stopień niepełnosprawności, który stanowi podstawę do
przyznawania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
b) prowadzenie postępowań w sprawach wydawania legitymacji dokumentujących
niepełnosprawność,
c) prowadzenie postępowań w sprawach wydawania kart parkingowych.
2) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – zadania realizowane w ramach
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
a) dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych,
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b) dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne
sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze,
c) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutku niepełnosprawności
i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie
w społeczeństwie,
d) organizowanie i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie imprez
rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych organizowanych przez
organizacje społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych.
e) zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.
3) Rehabilitacja zawodowa – realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy:
a) organizowanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
b) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
c) zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie
społeczne od tego wynagrodzenia,
d) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowani zawodowego osób
niepełnosprawnych,
e) finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy,
f) przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
1.7 Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przy PCPR w Gryfinie działa Ośrodek
Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje
także nadzór i kontrolę nad czterema domami pomocy społecznej, dwoma warsztatami terapii
zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie, dwoma podmiotami ekonomii społecznej tj. Spółdzielnią Socjalną
„Promyk” w Goszkowie i Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Gryfinie, Centrum
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie oraz mieszkaniami chronionymi w Chojnie
i Gryfinie. Ponadto przy PCPR działa: hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, Ośrodek Informacji dla
Osób Niepełnosprawnych w Chojnie, bezpieczny pokój przesłuchań dzieci – uczestników postępowań
sądowych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało (realizuje) następujące programy i projekty:
1) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022 – zgodnie z
art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy
opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Uchwałą Zarządu Powiatu
nr 105/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. został powołany zespół ds. opracowania w/w strategii.
Wykonanie uchwały powierzono Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy w Gryfinie.
Strategia została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
Cel strategii: Powiat Gryfiński miejscem zrównoważonego rozwoju społeczności dzięki
działaniom podejmowanym przez samorząd lokalny we współpracy z partnerami – w trakcie
realizacji.
2) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim na
lata 2016-2022 - zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy
opracowanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów
społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, przestrzegania spraw osób
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

niepełnosprawnych. Powiatowy Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie
Gryfińskim na lata 2016-2022 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu nr XV/99/2016 z dnia 25
lutego 2016 r. Cel programu – budowanie oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju osób
niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia – w trakcie realizacji.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020 – zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych powiatu
należy w szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program został przyjęty przez
Radę Powiatu uchwałą nr XV/100/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Celem ogólnym programu jest
zapobieganie występowaniu przemocy poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz
ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanego z występowaniem przemocy – w roku
2020 opracowano nowy program na lata 2021-2025.
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfińskim w latach 2018-2020 zgodnie z art.
180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej do
zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja 3-letnich
powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między
innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Program został przyjęty przez Radę
Powiatu w Gryfinie uchwałą nr XXXXVIII/252/2018 z dnia 29 marca 2018 r.
Cele programu:
- rozwój systemu pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim z ukierunkowaniem na rodzinne
formy pieczy zastępczej;
- zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania
rodziców w rodzinnych formach pieczy zastępczej;
- reorganizacja instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- integracja działań gmin i powiatu na rzecz rozwiazywania problemów społecznych w sposób
umożliwiający pozostanie dziecka w rodzinie biologicznej - w roku 2020 opracowano nowy
program na lata 2021-2023.
Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zgodnie z art. 6
pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań z
zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności
opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. Głównym założeniem programu jest pomoc sprawcom
w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację – program zrealizowany. Szczegółowy
opis znajduje się na stronie 44.
Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program był
realizowany zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku
(M.P. z 2014 roku, poz. 445). Celem realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie jest zmiana wzorców zachowań – program zrealizowany.
Szczegółowy opis znajduje się na stronie 44.
Program Osłonowy pt. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- Edycja 2020. W roku 2020 PCPR realizował projekt
„ Może MY możemy ”, który był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej. Realizacja projektu odbyła się w terminie 01.06.2020 r.- 23.12.2020 r.
Projekt skoncentrowany był na wzmocnieniu funkcjonowania społecznego młodzieży z rodzin
w pieczy zastępczej, które doznały przemocy w rodzinie biologicznej i/lub doznają jej
w środowisku rówieśniczym. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 45.
Program „Aktywny samorząd” realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Gryfińskim
zawartej w dniu 31 marca 2020 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”. W każdym kolejnym roku ustalane są przez PFRON kierunki działań oraz warunki

8

brzegowe obowiązujące realizatorów programu. Po ogłoszeniu kierunków składane jest
wystąpienie o przyznanie środków PFRON na dany rok i zawierany jest aneks do umowy
głównej na dany rok. Rozliczenie programu następuje do 15 kwietnia następnego roku –
szczegółowy opis programu znajduje się na stronie 34.
9) Program „Wyrównywania Różnic Między Regionami III”co roku ogłaszany jest nabór
wniosków przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zaproszeniem
do udziału. Podstawą udziału w programie jest złożenie przez Powiat oświadczenia o wyrażeniu
gotowości realizacji programu na dany rok – szczegółowy opis programu znajduje
się na stronie 35.
ROZDZIAŁ II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ
Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej o łącznej liczbie 403
miejsc. Dwa domy przeznaczone są dla osób przewlekle somatycznie chorych:
1) Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (81 miejsc),
2) Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju (82 miejsca),
Pozostałe dwa domy przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych intelektualnie:
3) Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
(120 miejsc),
4) Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – dla dzieci młodzieży i dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie (120 miejsc).
2.1 Dom Pomocy Społecznej Dębce
Nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
Adres: Dębce 11, 74-100 Gryfino
Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Pod Dębami”
BUDŻET W ROKU 2020 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:
Dochody z następujących źródeł:
1) Dotacja
2) Dotacja celowa ZUW
3) Pozostałe dochody
4) Odpłatność mieszkańców za pobyt
5) Odpłatność z Gmin
6) Środków własnych (składki członkowskie,1% US, itp.)
7) Dary rzeczowe
8) PFRON
9) PUP
10) PCPR
11) Odsetki (od środków bieżących)
RAZEM PRZYCHODY:

410 258,00 zł
68 066,00 zł
516,02 zł
989 587,70 zł
2 364 194,42 zł
11 358,20 zł
46 191,35 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,22 zł
3 890 171,91 zł

Informacja dodatkowa o pozyskanych środkach finansowych:
1) Projekt grantowy pn. RAZEM dla DPS (wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią
COVID-19) - otrzymane środki finansowe w kwocie 177 987,49 zł przeznaczone zostały na dodatki do
wynagrodzeń dla pracowników DPS za okres 15.06.2020 r - 15.08.2020 r. Projekt realizowany przez
Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (środki z UE i z budżetu
państwa).
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2) Projekt grantowy pn. RAZEM dla DPS (wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID19) - otrzymane środki finansowe w kwocie 110 612,64 zł przeznaczone zostały na dodatki do
wynagrodzeń dla pracowników DPS za okres 16.08.2020 r. - 15.10.2020 r. Projekt realizowany przez
Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (środki z UE i z budżetu
państwa).
3) Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na
przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych
wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług
świadczonych przez te jednostki. Kwota umowy – 49 679,00 zł w tym Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki – 39 679,00 zł, Powiat Gryfiński – 10 000,00 zł.
4) Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na
przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych
wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług
świadczonych przez te jednostki. Kwota umowy – 35 487,00 zł w tym Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki – 28 387,00 zł, Powiat Gryfiński - 7 100,00 zł.
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE:
- modernizacja systemu instalacji p. poż. w budynkach DPS (na kwotę 65 216,90 zł)
- wymiana i podłączenie zbiornika CWU w kotłowni DPS (na kwotę 11 880,00 zł)
WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ: ze względu na epidemię COVID19 żadna z organizowanych co roku przez DPS imprez nie odbyła się.
MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2020 ROKU WYNOSIŁ – 3 911,83 zł
LICZBA PRZYJĘTYCH DO DPS OSÓB W 2020 ROKU – 22 osoby
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW:
„Pracownik pierwszego kontaktu, indywidualny plan wsparcia mieszkańca DPS”
2.2 Dom Pomocy Społecznej w Moryniu
Nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej w Moryniu
Adres: ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń
Organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
BUDŻET W ROKU 2020 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:
Dochody z następujących źródeł:
1) Dotacji
2) Odsetek od dotacji
3) Odpłatność mieszkańców za pobyt
4) Odpłatność z Gmin
5) Środków własnych (składki członkowskie),1% US, itp.)
6) Dary rzeczowe
7) PFRON
8) PUP

2 071 146,00 zł
471,33 zł
2 227 671,98 zł
1 319 285,78 zł
2 474,14 zł
38 468,06 zł
3 600,00 zł
0,00 zł
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9) PCPR
10) Pozostałe (Granty- NFZ, „Razem dla DPS” )
11) Odsetki (od środków bieżących)
RAZEM PRZYCHODY:

0,00 zł
0,00 zł
112,90 zł
5 663 230,37 zł

Informacja dodatkowa:
Otrzymana pomoc finansowa:
1) Projekt grantowy pn. RAZEM dla DPS (wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią
COVID-19) otrzymana kwota grantu 278 646,50 zł, wykorzystano 252 554,77 zł. Środki z grantu
przeznaczone były na dodatki dla pracowników za okres 15.05.2020 r. - 15.08.2020 r. Projekt
realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
(środki z UE i z budżetu państwa)
2) Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” otrzymana kwota grantu 22 045,22 zł, z czego 20 656,00
zł przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia dla zatrudnionej pielęgniarki w DPS, 1 389,22 zł na
środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
(środki z UE i z budżetu państwa).
3) Projekt grantowy pn. RAZEM dla DPS (II nabór wniosków) - wystąpiono z wnioskiem o otrzymanie
środków na dodatki dla pracowników w wysokości 172 231,00 zł za okres 16.08.2020 r. - 15.10.2020
r., wykorzystano 157 853,19 zł. Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (środki z UE i z budżetu państwa).
4) Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem
zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do
zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Kwota umowy – 73 483,00 zł w tym
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 58 783,00 zł, Powiat Gryfiński – 14 700,00 zł.
5) Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem
zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do
zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Kwota umowy – 57 663,00 zł w tym
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 46 063,00 zł, Powiat Gryfiński – 11 600,00 zł.
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE:
- odnowiono (pomalowano) pomieszczenia mieszkalne, łazienkę, kuchenkę pomocniczą – Rodz. nr III
– koszt 3 446,15 zł
- remont drogi (dojście do budynku nr 2)
- koszt 11 772,00 zł
- wykonanie chodnika w ogródku (dojście do altan)
- koszt 15 520,00 zł
WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ:
09.01.2020 r. – „XXVII WSPÓLNE KOLĘDOWANIE”
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06.02.2020 r. – Zabawa karnawałowa
09.07.2020 r. – EURO MORYŃ 2020 impreza integracyjna na ogrodzie Domu
24.09.2020 r. – Impreza sportowa w ogrodzie Domu, grill
31.12.2020 r. – Sylwester – każdy z mieszkańców w swojej Rodzince.
Ze względu na nieprzemijające zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 większość imprez
została odwołana.
„MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2020 ROKU WYNOSIŁ - 3 760,83 zł
Liczba przyjętych do DPS osób w 2020 roku - 5 osób
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW:
- „Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej 2020-zmiany w przepisach prawa i kwestie problematyczne”
- „Świadczenie pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego”
2.3 Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju
Nazwa placówki: Stowarzyszenie Dom z Sercem Dom Pomocy Społecznej
Adres: Aleja Róż 1 74-510 Trzcińsko Zdrój
Organ prowadzący: Stowarzyszenie Dom z Sercem Trzcińsko Zdrój
BUDŻET W ROKU 2020 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:
Dochody z następujących źródeł:
1) Dotacji
348 103,00 zł
2) Odsetek od dotacji
0,00 zł
3) Odpłatność mieszkańców za pobyt
974 891,53 zł
4) Odpłatność z Gmin
2 237 121,27 zł
5) Środków własnych (składki członkowskie),1% US, itp.)
4 139,40 zł
6) Dary rzeczowe
0,00 zł
7) PFRON
3 000,00 zł
8) PUP
33 600,00 zł
9) PCPR
0,00 zł
10) Pozostałe – 12 095,00 zł (2 000,00 zł -Gmina Trzcińsko Zdrój, 8 000,00 zł - program społecznik,
2 095,00 zł -darowizna pieniężna)
11) Odsetki (od środków bieżących)
0,00 zł
RAZEM PRZYCHODY:
3 612 950,20 zł
Informacja dodatkowa:
Otrzymana pomoc finansowa:
1) Projekt grantowy pn. RAZEM dla DPS (wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią
COVID -19) otrzymana kwota grantu 209 235,00 zł, wykorzystano 200 951,69 zł, środki z grantu
przeznaczone były na dodatki dla pracowników za okres 15.05.2020 r. - 15.08.2020 r. Projekt
realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
(środki z UE i z budżetu państwa)
2) Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” otrzymana kwota grantu 18 998,46 zł, z czego 17 609,24
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zł przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia dla zatrudnionych pielęgniarek w DPS, 1 389,22 zł na
środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
(środki z UE i z budżetu państwa).
3) Projekt grantowy pn. RAZEM dla DPS (II nabór wniosków) - wystąpiono z wnioskiem o otrzymanie
środków na dodatki dla pracowników w wysokości 139 490,00 zł za okres 16.08.2020 r. - 15.10.2020
r., wykorzystano 132 711,44 zł. Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (środki z UE i z budżetu państwa).
4) Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem
zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do
zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Kwota umowy – 50 268,00 zł w tym
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 40 168,00 zł, Powiat Gryfiński – 10 100,00 zł.
5) Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem
zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do
zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Kwota umowy – 41 986,00 zł w tym
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 33 586,00 zł, Powiat Gryfiński - 8 400,00 zł.
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE:
1) wymiana kotła olejowego – 31 298,00 zł (środki Powiatu)
WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ:
Z uwagi na pandemię spotkania wyjazdowe zostały odwołane, a te na terenie domu odbywały się
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
•
Dzień Babci i Dziadka – koncert kapeli Borowiny, występ dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Trzcińsku Zdroju i Stołecznej
•
Wspólne gry i zabawy – integracja z młodzieżą
•
Warsztaty plastyczne
•
Pożegnanie Lata – festiwal piosenki filmowej - 6 097,86 zł (PFRON – 3 000,00 zł + środki
własne – 3 097,86 zł)
•
Grillowanie na terenie domu
•
Uczestnictwo w projekcie Różana Aleja – sadzenie róż
MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2020 ROKU WYNOSIŁ – 3 618,14 zł
Liczba przyjętych do DPS osób w 2020 roku – 17 osób
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW:
1. szkolenie - pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego – 1 osoba
2. szkolenie - zmiany przepisów w RODO – 1 osoba
3. szkolenie i egzamin energetyczny E i D – 2 osoby
4. szkolenie - mieszkaniec domu pomocy społecznej – 2 osoby
5. szkolenie - praca z mieszkańcem dps - rola i zadania zespołu opiekuńczo - terapeutycznego –
24 osoby
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2.4 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Adres: Nowe Czarnowo 66 74-105 Nowe Czarnowo
Organ prowadzący: Powiat Gryfiński
BUDŻET W ROKU 2020 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:
Dochody z następujących źródeł:
1) Dotacji
2) Odsetek od dotacji
3) Odpłatność mieszkańców za pobyt
4) Odpłatność z Gmin
5) Środków własnych (składki członkowskie),1% US, itp.)
6) Dary rzeczowe
7) PFRON
8) PUP
9) PCPR
10) Pozostałe
11) Odsetki (od środków bieżących)
RAZEM PRZYCHODY:

2 371 726,00 zł
0,00 zł
2 043 524,67 zł
1 299 950,81 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
3 602,17 zł
837,58 zł
5 719 641,23 zł

Informacja dodatkowa:
Otrzymana pomoc finansowa:
1) Projekt grantowy pn. RAZEM dla DPS (wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią
COVID-19) otrzymana kwota grantu 307 762,50 zł, wykorzystano 275 885,15 zł, środki z grantu
przeznaczone były na dodatki dla pracowników za okres 15.06.2020 - 15.08.2020 r. Projekt realizowany
przez Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (środki z UE i
z budżetu państwa)
2) Projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnoopiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” otrzymana kwota grantu 5 316,39 zł, z czego 4 621,78
zł przeznaczony na dodatek do wynagrodzenia dla zatrudnionej pielęgniarki w DPS, 694,61 zł na środki
do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
(środki z UE i z budżetu państwa).
3) Projekt grantowy pn. RAZEM dla DPS (II nabór wniosków) - wystąpiono z wnioskiem
o otrzymanie środków na dodatki dla pracowników w wysokości 197 925,00 zł za okres 16.08.2020 15.10.2020 r., wykorzystano 185 643,24 zł. Projekt realizowany przez Województwo
Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (środki z UE i z budżetu państwa).
4) Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem
zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do
zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Kwota umowy – 73 483,00 zł w tym
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 58 783,00zł, Powiat Gryfiński – 14 700,00zł.
5)

Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej
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z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem
zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do
zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Kwota umowy – 69 478,00 zł w tym
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – 55 578,00 zł, Powiat Gryfiński – 13 900,00 zł.
WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE:
1) Wycinka 31 drzew znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej, łączny koszt inwestycji
17 388,00 zł.
WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ:
1) Impreza integracyjna pn „ XX Powiatowa Prezentacja Życia Twórczego Osób Niepełnosprawnych
i Przyjaciół”.
Ze względu na nieprzemijające zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, większość imprez
została odwołana.
„MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2020 ROKU WYNOSIŁ – 3 715,90 zł
Liczba przyjętych do DPS osób w 2020 roku – 3 osoby
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW:
1. Szkolenie w zakresie użytkowania i pracy w aplikacji Finanse Vulcan - 2 osoby,
2. Nowe Prawo zamówień publicznych w inwestycjach pomocy społecznej -1 osoba,
3. Działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w 2020 r. z punktu widzenia kontroli
z RIO oraz kontroli urzędu Starostwa. - 1 osoba,
4. Pomoc społeczna, a ochrona zdrowia psychicznego - 2 osoba,
5. Szkolenia bezpłatne z zakresu zagrożenia zakażeniem Covid 19 w DPS – 3 osoby.
ROZDZIAŁ III. ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
3.1 Rodzinna piecza zastępcza
Rodzina zastępcza to oparta na modelu wychowania rodzinnego forma pieczy zastępczej dla dzieci
i młodzieży pozbawionych trwale lub czasowo opieki rodziców biologicznych, która w wypełnianiu
swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Rodzina zastępcza
zapewnia dziecku warunki do rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu
rozwoju, w tym: odpowiednie warunki bytowe, możliwości rozwoju fizycznego i społecznego,
możliwości zaspokajania indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości właściwej edukacji i rozwoju
zainteresowań, odpowiednie warunki do odpoczynku i organizacji czasu wolnego. Ma na celu
przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedniego życia, pokonywania trudności życiowych,
nawiązywania i podtrzymywania bliskich i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną
i rówieśnikami, zdobywanie umiejętności społecznych. Dziecko może pozostać w rodzinie zastępczej
do pełnoletności (jeżeli podejmie kształcenie- do 26 roku życia) albo też w wyniku zmiany sytuacji
prawnej (przywrócenie lub pozbawienie praw rodzicielskich), powrócić do rodziny biologicznej lub
zostać przysposobione. Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu
całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oferuje profesjonalną pomoc osobom
sprawującym rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieciom oraz dzieciom umieszczonym w pieczy
zastępczej na podstawie orzeczenia sądu, wykazującym potrzebę wsparcia w przezwyciężaniu
problemów i trudności życiowych.
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Podstawowe przepisy regulujące status rodzin zastępczych ujęte zostały w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 821 ze zm.).
Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej należy do zadań własnych powiatu. Zadania ww. ustawy w powiatach wykonują
jednostki organizacyjne powiatu – powiatowe centra pomocy rodzinie.
Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy
zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka.
W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej
lub gdy władza ta została im ograniczona. Jest to więc forma pomocy dziecku w przypadku niemożności
zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.
W okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020 roku na terenie Powiatu Gryfińskiego funkcjonowało łącznie
134 rodzin zastępczych, w których przebywało 198 dzieci.
Liczba rodzin objętych opieką koordynatora – 101
Liczba rodzin objętych opieką organizatora – 33
Liczba dzieci, które opuściły rodziny zastępcze – 35
z tego:
- usamodzielniły się - 17
- powróciły do rodziny biologicznej - 3
- przekazane do adopcji- 4
- umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej - 1
I. Świadczenia dla rodzin zastępczych – 1 825 467,54 zł
z tego:
1. Rodziny zastępcze spokrewnione mogą je stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub
rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra) – 93 rodziny, liczba dzieci 111
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 12
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 11
W tym:
- na podstawie postanowienia Sądu – 1
- z powodu usamodzielnienia – 9
- na wniosek rodziny zastępczej -1
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka
- 1204 świadczeń- 879 230,47 zł
b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego
dziecka
- 2 świadczenia – 1 800,00 zł
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
- 18 świadczeń – 8 946,86 zł
d) jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego
- 1 świadczenie – 1 200,00 zł
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2. Rodziny zastępcze niezawodowe może je stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi
lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem - 37 rodzin, liczba dzieci 53
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 10
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 5
w tym:
- z powodu usamodzielnienia – 5
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka
- 503 świadczenia- 549 186,81 zł
b) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
- 6 świadczeń – 2 480,00 zł
c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego
dziecka
- 7 świadczeń – 8 300,00 zł
3. Rodziny zastępcze zawodowe - to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie
funkcji rodziny zastępczej zawodowej; tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku
małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka - 1 rodzina, liczba dzieci 7
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 0
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 0
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka
- 51 świadczeń- 56 386,56 zł
b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego
dziecka
- 4 świadczenia – 4 000,00 zł
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
- 4 świadczenia – 2 000,00 zł
d) pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego
- 7 świadczeń – 10 710,54 zł
e) dofinansowanie do remontu
- 1 świadczenie – 5 000,00 zł
4. Rodziny zastępcze zawodowe- pogotowia rodzinne- 1, liczba dzieci 13
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 0
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 0
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka
- 86 świadczeń- 91 638,14 zł
b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego
dziecka
- 7 świadczeń – 6 000,00 zł
c) jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego
- 1 świadczenie – 1 200,00 zł
d) pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego
- 3 świadczenia – 4 002,72 zł
e) dofinansowanie do remontu
- 1 świadczenie – 5 000,00 zł
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5. Rodzinne Domy dziecka to miejsce, w którym może przebywać nie więcej niż ośmioro dzieci.
Z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka starosta zawiera umowę o świadczenie usług, z tytułu której
przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne – 2 rodzinne domy, liczba dzieci 14
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 0
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 0
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka
- 144 świadczenia- 151 883,91 zł
b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego
dziecka
- 2 świadczenia – 4 000,00 zł
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
- 10 świadczeń – 5 000,00 zł
d) pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego
- 24 świadczenia – 27 501,53 zł
Podstawą przyznania lub odmowy przyznania pomocy pieniężnej jest decyzja administracyjna.
Starosta Powiatu Gryfińskiego wydał w roku 2020 - 192 decyzje administracyjne zmieniające,
uchylające lub przyznające świadczenia.
II. Zatrudnianie osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych
zawodowych i niezawodowych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci oraz w rodzinnych domach
dziecka.
W rodzinach zawodowych zatrudnione były 4 osoby do pomocy:
1. Rodzina zastępcza zawodowa – 1 osoba
2. Pogotowie rodzinne – 1 osoba
3. Rodzinny dom dziecka – 2 osoby
III. Promowanie wśród mieszkańców Powiatu Gryfińskiego tematyki rodzicielstwa zastępczego.
1. Mikołajkowy objazd rodzin zastępczych zawodowych promujący rodzicielstwo zastępcze z
udziałem osób z zewnątrz (grupa motocyklistów),
2. Współpraca z „grupą motocyklistów” w zakresie promowania w mediach społecznościowych
objazdu mikołajkowego dla wychowanków rodzin zastępczych,
3. Dystrybucja ulotek „Jak zostać rodziną zastępczą” (na terenie powiatu, PCPR, przychodnie
urzędy, sklepy itp. ),
4. Ogłoszenia w prasie lokalnej o naborze kandydatów na rodziców zastępczych,
5. Ogłoszenia na stronach internetowych prasy lokalnej o naborze kandydatów na rodziców
zastępczych,
6. Emisja spotu reklamowego o naborze kandydatów na rodziny zastępcze w supermarkecie
Intermarche w Gryfinie w okresie od 10.07.2020 r do 10.10.2020 r. ,
7. Artykuły w prasie lokalnej (wywiady z pogotowiem rodzinnym, rodzina zastępczą
niezawodową) promujące rodzicielstwo zastępcze,
8. Ogłoszenie na stronie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o naborze kandydatów na
rodziców zastępczych.
IV. Organizowanie konferencji na temat rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskania
kandydatów na rodziny zastępcze.
1) 18.12.2020 r. zorganizowano konferencję z udziałem koordynatorów pieczy zastępczej,
pracowników PCPR, OPS, kuratorów itp.
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V. Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową.
1. 05.09.2020 r. rozpoczęcie szkolenia – 9 osób,
2. Wydanie 21 zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia,
opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
VI. Szkolenia rodzin zastępczych:
1. 07.10.2020 r. – Warsztaty szkoleniowe. „Wzmacnianie kompetencji i umiejętności
wychowawczych rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych” - 12 osób. Prowadzący
Anna Kalczyńska,
2. 18.12.2020 r. – Spotkanie organizacyjno- informacyjne rodzin zastępczych zawodowych – 5
osób. Prowadzący Dyrektor PCPR w Gryfinie Bożena Stawiarska,
3. 18.12.2020 r. Konferencja dotycząca rodzicielstwa zastępczego - 11 osób. Prowadzący
Dyrektor PCPR w Gryfinie Bożena Stawiarska,
4. 18.12.2020 r. – grupa wsparcia rodzin zastępczych zawodowych - 5 osób. Prowadzący
Psycholog Wiktor Wolszczak.
VII. Na podstawie art. 191 ust. 1; art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), powiat właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi
wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym
domu dziecka.
W roku 2020 zawarto 7 porozumień w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci z terenu innych
powiatów a przebywających na terenie Powiatu Gryfińskiego.
Wpływy za pobyt 28 dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinie zastępczej na
terenie powiatu gryfińskiego wynosiły 403 355,34 zł
W roku 2020 nie zawarto porozumienia w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci z terenu
Powiatu Gryfińskiego a przebywających na terenie innych powiatów.
Wydatki powiatu gryfińskiego za pobyt 16 dzieci pochodzących z naszego powiatu,
przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynosiły – 179 672,48 zł.
VIII. Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki,
o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy
Wpływy na opiekę i wychowanie dzieci pokryte przez gminy za 139 dzieci– 551 265,28 zł
w tym:
liczba
Gmina
l.p
dzieci
kwota
Gmina Gryfino
1
50
239 797,98
2
Gmina Mieszkowice
8
25 950,45
3
Gmina Chojna
28
81 603,92
4
Gmina Widuchowa
20
99 523,35
5
Gmina Trzcińsko-Zdrój
6
15 039,37
6
Gmina Banie
9
26 901,06
7
Gmina Cedynia
5
22 565,34
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8
9

Gmina Moryń
Gmina Stare Czarnowo

8
5

25 271,90
14 611,91

IX. Uchwała Nr XII/94/2012 Rady powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej,
rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
W roku 2020 wydano 258 decyzji odstępujących od ustalenia odpłatności ze względu na trudną
sytuację materialno-bytową rodziców biologicznych, płacenie przez nich świadczeń alimentacyjnych,
przebywanie w zakładach karnych lub brak możliwości ustalenia miejsca pobytu.
X. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) kierownik powiatowego centrum pomocy
rodzinie obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany
dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej upłynął rok.
W roku 2020 złożono do Sądu Rejonowego w Gryfinie 5 pozwów o ustalenie świadczeń
alimentacyjnych od rodziców biologicznych.
XI. Koordynatorzy pieczy zastępczej
Organizator pieczy zastępczej zatrudnia 7 koordynatorów pieczy zastępczej. Wszystkie rodziny
zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu gryfińskiego objęte są opieką koordynatorów pieczy
zastępczej lub organizatora.
Koordynatorzy realizując swoje zadania ściśle współpracowali między innymi z rodzinami
zastępczymi, wychowankami tych rodzin, a także ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, służą
zdrowia, kuratorami, Sądem. W swojej pracy koordynatorzy stosowali szereg metod pracy z dzieckiem
i rodziną, mających na celu pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów opiekuńczowychowawczych, zdrowotnych, edukacyjnych, rozwojowych i emocjonalnych dzieci, pomoc
w rozwiązywaniu problemów w relacjach rodziny zastępczej z pełnoletnimi wychowankami.
Koordynatorzy udzielali informacji na temat procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych, pomagali określać działania, które miały na celu życiowe usamodzielnienie.
Koordynatorzy dokonują oceny rodziny i oceny dziecka w rodzinie zastępczej oraz służbą
rodzinom pomocą i wsparciem, średnio odwiedzają rodziny 3 razy w roku. Na podstawie ocen
koordynatorów, organizator pieczy zastępczej składa do Sądu Rejonowego w Gryfinie roczne
sprawozdanie dotyczące sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci w rodzinie zastępczej.
Szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej:
1. 04.11.2020 r. – Szkolenie „Zaburzenia więzi emocjonalnych wśród dzieci przebywających
w domach dziecka i rodzinach zastępczych” Szkolenie on line – 7 osób. (Certyfikaty
ukończenia szkolenia w aktach osobowych uczestników). Prowadzący: Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.
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Sprawozdanie roczne z pracy koordynatorów
Lp.

Joanna N.
22

1.

Katarzyna
Renata J.
W.
15

25

1515Ilość rodzin będących pod 14koordynator koordynator koordynator
opieką koordynatora
8-organizator

Anna W.

Izabele G.

23

18

1617koordynator koordynator

Danuta P.
21
15koordynator

Justyna K.

suma

10
9koordynator

134

8- organizator 7-organizator 1-organizator 6-organizator 1-organizator

2.

Ilość dzieci w rodzinach

32

19

42

30

25

39

11

198

3.

Ilość zespołów ds. oceny
funkcjonowania dziecka

61

28

52

41

51

60

26

311

Ilość ocen funkcjonowania
rodziny

3

8

6

5

15

5

7

49

- pozytywne

3

8

6

5

15

5

7

49

- negatywne

0

0

0

0

0

0

0

0

116

78

201

161

142

99

76

873

Rodziny, którym udzielono
wsparcia w formie:

12

1

22

7

7

13

0

62

- rodzina pomocowa

1

0

1

0

0

2

0

4

- wsparcie wolontariuszy

0

0

0

0

0

0

0

0

- grupa wsparcia

1

0

1

0

1

2

0

5

- terapia

0

0

0

1

1

0

0

2

- pomoc prawna

0

0

6

1

1

1

0

9

- zapewnienie kontaktu z
innymi
rodzinami
zastępczymi
(szkolenia,
M ikołajki,
spotkania
integracyjne itp.)

2

0

0

0

2

2

0

6

- zapewnienie dostępu do
specjalistycznej pomocy
dla
dzieci,
w
tym
psychologicznej,
reedukacyjnej
i
rehabilitacyjnej (uzyskanie
orzeczeń
PPP,
opinii
psychol,
orzeczeń
o
niepełnosp,
porady
psychol.)

6

1

7

3

1

5

0
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- mediator, psycholog

2

0

7

2

1

1

0

13

Ilość zgłoszeń do adopcji

1

0

2

4

2

2

2

13

4.

5.

6.

7.

w tym:

Ilość
odwiedzin
środowisku

w

Sporządziła: Adriana Lewandowska
Pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych – 159 378,71 zł w tym:
1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki:
- korzystało 203 wychowanków– 103 547,71 zł;
2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie:
- 10 wychowanków – 41 638,00 zł;
3. Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie
- 8 wychowanków – 14 193,00 zł.
3.2 Dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej.
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Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzając z dniem 1 kwietnia 2016 r.
świadczenia wychowawcze, jednocześnie znowelizowała ustawę o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Dzięki dokonanym zmianom na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku
życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.
Dodatek ten wypłacany jest w formie dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty
środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce, o której mowa w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy
o wspieraniu rodziny.
Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę 1 135 469,00 zł.
Wydatki na dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej "ustawą", i dodatek w wysokości
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
oraz liczba świadczeń

Wyszczególnienie

Lp.

2

1

wydatki narastająco od
początku roku w zł

Liczba świadczeń
narastająco od początku
roku

na końec roku wyniosły

na koniec roku wyniosła

5

8

1.

Dodatek wychowawczy, w tym w:

831 687

1 666

1.1.

rodzinach spokrewnionych

495 593

992

1.2.

rodzinach niezawodowych

201 692

404

1.3.

rodzinach zawodowych

66 568

134

1.4.

rodzinnych domach dziecka

67 834

136

2.

Dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy

0

0

3.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego,
o którym mowa w art. 113a ustawy

303 782

608

Informacje o liczbie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka pobierających dodatek wychowawczy,
liczbie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego pobierających dodatek do zryczałtowanej kwoty,
o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy, liczbie placówek opiekuńczo-wychowawczych pobierających dodatek
w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy, oraz liczbie dzieci, na które
wypłacano dodatek

Wyszczególnienie

Lp.

2

1

na koniec roku
5

1.

Liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pobierających dodatek wychowawczy, z tego:

1.1.

rodzin spokrewnionych

73

1.2.

rodzin niezawodowych

25

1.3.

rodzin zawodowych

2

1.4.

rodzinnych domów dziecka

2

2.

Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pobierających dodatek w wysokości świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy

1

4.

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, na które pobierany był dodatek
wychowawczy, z tego:

4.1.

w rodzinach spokrewnionych

86

4.2.

w rodzinach niezawodowych

35

4.3.

w rodzinach zawodowych

12

4.4.

w rodzinnych domach dziecka

12

5.

Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym w regionalnych placówkach opiekuńczoterapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, na które pobierany był dodatek w wysokości
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy

47

102

145
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3.3 Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Dobry Start”.
Program ten to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny zastępcze otrzymują świadczenie bez
względu na dochód. W roku 2020 wsparciem objęto 168 uczniów rodzin zastępczych i dzieci z Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w łącznej kwocie 50 400 zł. Świadczenie dobry start przysługuje raz |w
roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne,
uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
3.4 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020- Projekt „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19”.
W roku 2020 realizowany był Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt zrealizowano na kwotę
315.219,94 zł.
Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia
COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin
zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie
bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy
w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez
zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego. Celem szczegółowym
Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz
instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19
poprzez:
a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup
laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz
oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością),
b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią
(w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków
dezynfekcyjnych),
c) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
Projekt jest zgodny z ideą deinstytucjonalizacji, tj. procesem przejścia od opieki instytucjonalnej do
opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.
Działania realizowane w Projekcie winny uwzględniać zasadę równości kobiet i mężczyzn.
Osiągnięte efekty:
1. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19 - 113, w tym:
a) rodzin zastępczych spokrewnionych - 77,
b) rodzin zastępczych niezawodowych - 29,
c) rodzin zastępczych zawodowych - 2,
d) rodzinnych domów dziecka - 2,
e) Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych - 3.
2. Liczba zakupionego i przekazanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 81 szt.,
3. Liczba zakupionego i przekazanego sprzętu multimedialnego - 64 szt.,
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4. Liczba osób, którym przekazano maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące - 150 os.,
5. Liczba zakupionych maseczek - 2450 szt.,
6. Liczba zakupionych rękawiczek - 630 szt.,
7. Liczba zakupionych środków dezynfekujących (litr) - 100 l.,
8. Liczba wyposażonych miejsc kwarantanny/izolacji – 2.
3.5 Instytucjonalna piecza zastępcza
Instytucjonalna piecza zastępcza - całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie ul. Podmurze 4a, 74-500 Chojna
W strukturze Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie funkcjonują następujące
placówki opiekuńczo-wychowawcze:
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Podmurze 4a w Chojnie;
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie;
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 przy ul. Dworcowej 3 w Trzcińsku- Zdroju.
„Centrum” jest jednostką budżetową, zapewniającą obsługę ekonomiczno–administracyjną
i organizacyjną w/w placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie placówki posiadają
zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie działalności, na czas nieokreślony.
Do dnia 31.12.2020 r. placówki spełniały standard ilości wychowanków. Od dnia 01.01.2021 r.
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub
specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w trym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14
dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość w pieczy zastępczej ale nadal kontynuują naukę.
Wg danych na dzień 31.12.2020 r. w w/w placówkach przebywa 53 wychowanków:
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Chojnie – 18 wychowanków
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Chojnie – 13 wychowanków
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Trzcińsku-Zdroju – 22 wychowanków.
Z ogólnej liczby wychowanków przebywających w placówkach, 41 pochodzi z terenu naszego
powiatu, 1 wychowanek jest dzieckiem cudzoziemskim a 11 wychowanków pochodzi z terenu innych
powiatów (Szczecinek, Szczecin, Wałcz i Kołobrzeg).
W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Gryfinie Uchwałą NR 119/2019 z dnia 18.06.2019
r. powołał zespół ds. standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie
Powiatu Gryfińskiego, w celu dostosowania się do standardów w zakresie liczby przebywających
w nich dzieci. Po zapoznaniu się z propozycjami zespołu Zarząd jednogłośnie postanowił dokonać
podziału nieruchomości, na której obecnie funkcjonuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3
w Trzcińsku-Zdroju na trzy obiekty i tym samym utworzyć na bazie posiadanych budynków 2 placówki
14 osobowe. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Chojnie nie będą już umieszczani nowi
wychowankowie a liczba wychowanków zostanie zmniejszona do 14, po usamodzielnieniu się
4 wychowanków (1 osoba jest już pełnoletnia a 3 osiągną pełnoletność w 2021 roku). Docelowo Powiat
Gryfiński planuje prowadzenie 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których będzie 56 miejsc,
co zabezpieczy potrzeby naszego powiatu.
Organizacja pracy w w/w placówkach w roku 2020 ukierunkowana była na zaspokajanie
potrzeb życiowych dzieci, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami
usług opiekuńczo - wychowawczych. Wychowawcy organizowali pracę w grupach oraz realizowali
z dziećmi indywidualne plany pracy, które modyfikowane były w zależności od zmieniającej się sytuacji
dzieci, nie rzadziej niż co pół roku.
W placówkach działały zdalnie stałe zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w skład
których wchodzili: dyrektor, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, wychowawca kierujący
procesem wychowawczym dziecka. Przedstawiciele innych instytucji m.in. ośrodka adopcyjno-
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opiekuńczego, ośrodków pomocy społecznej, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i kuratorzy
sądowi konsultowali się z placówką telefonicznie.
W roku 2020 r. do PCPR wpłynęło 7 orzeczeń sądu dotyczących umieszczenia w placówce
opiekuńczo-wychowawczej 9 dzieci. Wszystkie orzeczenia sądu dotyczyły dzieci z terenu naszego
powiatu. Jedno postanowienie sądu dotyczyło interwencyjnego umieszczenia w placówce dziecka
cudzoziemskiego, obywatela Ukrainy.

Liczba miejsc w placówkach

74

Liczba dzieci przebywających w placówkach (średnioroczna)

58

Liczba dzieci skierowanych do placówki w 2020 roku

9

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2020 roku wyniósł – 3.934,05
Liczba osób zatrudnionych w placówce:

46

- pracownicy pedagogiczni

32 w tym:
1 osoba urlop rodzicielski
1 osoba zwolnienie -ciąża

- pracownicy obsługi i administracji

14
1 osoba urlop wychowawczy
1 osoba urlop bezpłatny

Dotacja z budżetu powiatu

3.007.818,06

Kwalifikacje pracowników CPOW w Chojnie:
a) kwalifikacje wychowawców :
- wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – 9
- wyższe studia magisterskie – teologia – 1
- wyższe studia magisterskie – ekonomia – 2
- wyższe studia zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym – 14
- średnie - 2
b) kwalifikacje pedagogów :
- wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – 3
c) kwalifikacje psychologa:
- wyższe studia magisterskie – psychologia – 1
UDZIAŁ W SZKOLENIACH DOSKONALĄCYCH WARSZTAT PRACY W ROKU 2020
Lp.

Data

Przez kogo organizowane

Temat szkolenia
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1.

17-21.02.2020

Centrum Edukacji i
Zarządzania korporacja
ROMANISZYN SP.ZO.O
Centrum Placówek
OpiekuńczoWychowawczych w Chojnie

kurs Archiwista I-go stopnia

2.

14.01.2020
31.01.2020

3.

30.03.2020
02.04.2020

Centrum Placówek
OpiekuńczoWychowawczych w Chojnie

Samokształcenie:
„Koronawirus – jak rozmawiać z
dziećmi i jak je wspierać”

4.

04.06.2020
18.06.2020

Centrum Placówek
OpiekuńczoWychowawczych w Chojnie

5

16.09.2020

Centrum Placówek
OpiekuńczoWychowawczych w Chojnie

Samokształcenie:
„Dlaczego dzieci się kłócą?; Jak
reagować na dziecięce kłótnie?;
Interwencja dorosłego-co pomaga, a co
przeszkadza?”
Samokształcenie: Uzależnienia:
profilaktyka uzależnień i kierunki
działań profilaktycznych

6.

22.10.2020

7.

22.10.2020

8.

07.12.2020

Centrum Placówek
OpiekuńczoWychowawczych w Chojnie
Centrum Placówek
OpiekuńczoWychowawczych w Chojnie
Centrum Placówek
OpiekuńczoWychowawczych w Chojnie

Samokształcenie:
„Potrzeby rozwojowe dzieci i
młodzieży”

Samokształcenie: określenie celu pracy
z dzieckiem
Samokształcenie: „Uzależnienia” artykuły
Samokształcenie:
„Dziecko z FAS/FASD” cz. I, cz. II, cz.
III

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PLACÓWKACH:
• wychowawców – 3.985,00 (brutto)
• pracowników administracji – 3.871,00 (brutto)
Ważniejsze imprezy organizowane przez CPOW w Chojnie w 2020 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bal karnawałowy dla wychowanków,
Kolęda – wizyta duszpasterska,
Ferie zimowe (wyjazd do Karpacza, wyjazd na lodowisko, udział w imprezach organizowanych
przez CK oraz Bibliotekę Miejską),
18-tki wychowanków,
Wspólne obchodzenie Świąt Wielkanocnych i Świat Bożego Narodzenia,
Dzień Dziecka (gry i zabawy na świeżym powietrzu, wspólne grillowanie, słodki poczęstunek)
bez udziału gości,
Spotkania integracyjne wewnątrzgrupowe – grillowanie, gry i zabawy na świeżym powietrzu w
okresie letnim, spacery,
Kolonie letnie w kraju (góry, morze) i za granicą (Niemcy),
Komunia Święta,
Dzień Chłopaka,
Andrzejki (wróżby i zwyczaje),
Mikołajki (wręczenie prezentów),
Sylwester.
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Dane dot. dzieci które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2020 r.
Powód opuszczenia placówki

L
p.

Ilość dzieci
POW nr 1

POW nr 2

POW nr 3

1.

Usamodzielnienie

5

3

3

2.

Adopcja

-

-

-

3.

Umieszczenie w rodzinie zastępczej

1

-

-

4.

Zmiana orzeczenia sądu na MOS lub MOW

-

-

-

5.

Powrót do domu rodzinnego

4

-

1

6.

Zmiana orzeczenia sądu na DPS

-

-

-

7.

Przeniesienie do innej placówki

-

-

-

10

3

4

Łącznie:

17

POROZUMIENIA Z INNYMI POWIATAMI DOT. POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Oprócz dzieci przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu 3 dzieci pochodzących
z naszego terenu przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
(białogardzkiego, dzierżoniowskiego i golubsko-dobrzyńskiego). W roku 2020 przekazano jako zwrot
środków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci kwotę 135.260,30 zł.
POROZUMIENIA Z POWIATAMI DOT. POBYTU DZIECI Z TERENU INNYCH
POWIATÓW W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH POWIATU
GRYFIŃSKIEGO
W roku 2020 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego przebywało 16 dzieci
pochodzących z terenu innych powiatów. W związku z powyższym przekazano nam, jako zwrot
środków ponoszonych na ich utrzymanie kwotę 567.334,85 zł.
Powiat Kołobrzeski – 3 dzieci – 139.485,30
Powiat Szczecinecki – 3 dzieci – 103.317,42
Powiat Wałecki – 7 dzieci – 200.783,03
Miasto Szczecin – 2 dzieci – 92.990,20
Powiat Choszczeński – 1 dziecko – 30.758,90
WYDATKI POKRYTE PRZEZ GMINY ZA DZIECI PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od 01.01.2012 r. gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy
w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

27

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym.

Lp.

Gmina

Kwota środków
finansowych
przekazanych w
2020 r.

1.

Banie

69.742,80

2.

Cedynia

60.955,89

3.

Chojna

93.567,58

4.

Gryfino

78.573,90

5.

Mieszkowice

286.493,40

6.

Stare Czarnowo

5.609,26

7.

Widuchowa

1.078,70

Ogółem:

596.021,53

POMOC FINANSOWA DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW
WYCHOWAWCZYCH I MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII
W roku 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.), która zróżnicowała zasady
przyznawania świadczeń na usamodzielnienie.
Wychowankowie,
którzy
opuszczają
młodzieżowe
ośrodki
wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze otrzymują świadczenia w oparciu o ustawę z dnia
z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na
usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954).
Natomiast wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze po 01.01.2012
r. otrzymują pomoc na usamodzielnienie w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.).
Rodzaj świadczeń na usamodzielnienie oraz ich wysokość jest do siebie zbliżona ale różne są
kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy .

Lp.

1.

Rodzaj pomocy
pomoc pieniężna na kontynuowanie
nauki

Liczba osób
korzystających z pomocy

4

Kwota w zł

18.936,00
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2.

3.

4.

pomoc pieniężna na
usamodzielnienie
pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej

Ogółem w roku 2020 z pomocy na
usamodzielnienie
w
różnych
formach korzystało:

0

0

1

1.577,00

4

20.513,00

Od kilku lat dostrzega się spadek liczby wychowanków, którzy przystępują do procesu
usamodzielnienia się i korzystają z różnych form pomocy finansowej. Wychowankowie nie chcą
kontynuować nauki, zdobywać kwalifikacji zawodowych i podejmować zatrudnienia.
W przypadku wychowanków z placówek resocjalizacyjnych (MOW, MOS, zakład poprawczy)
od 2017 roku żaden wychowanek nie zgłosił się do PCPR w celu uzyskania pomocy na
usamodzielnienie. Placówki resocjalizacyjne przesyłają dokumentację wychowanków, którzy pochodzą
z terenu naszego powiatu, którzy ostatecznie nie podejmują współpracy. Konieczność realizacji zadań
zapisanych w programie usamodzielnienia sprawia, że nie ubiegają się o żadną pomoc.
MIESZKANIA CHRONIONE
Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
i rodzin zastępczych uruchomiono 01.09.2009 r. Funkcjonują one w budynkach stanowiącym własność
Powiatu Gryfińskiego:
1. w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1, lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o łącznej
powierzchni użytkowej 48,8 m ² - przeznaczony dla 3 osób (od września 2019 do sierpnia 2021 lokal
został udostępniony ZSP w Chojnie z przeznaczeniem na mieszkanie dla nauczyciela)
2. w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 82/1, lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni
użytkowej 53,36 m ² - przeznaczony dla 2 osób
3. w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 82/3, lokal ten cel składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym i WC
o łącznej powierzchni użytkowej 23,43 m ² - przeznaczony dla 1 osoby.
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 roku 2020 mieszkały w nich
3 osoby a kwota odpłatności wpłacona przez mieszkańców wyniosła 3.625,00 zł.

ROZDZIAŁ
IV.
REHABILITACJA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

ZAWODOWA

I

SPOŁECZNA

OSÓB

4.1 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 2020 r. na
realizację zadań wyniosła 2.177.028,00 zł, w tym wykorzystano na:
1. zobowiązania ( WTZ) - 1.332.240,00 zł
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2. rehabilitację społeczną - 769.414,93 zł
3. rehabilitację zawodową - 75.367,20 zł
pozostało –
5,87 zł
Na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań realizowanych w 2020 r.
ze środków PFRON, sfinansowano następujące zadania:

L.p.

Nazwa zadania

Liczba osób korzystających

Środki
finansowe
w zł

1.

jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

1

75.367,20

2.

dofinansowanie kosztów działania WTZGoszków

liczba uczestników 30

614.880,00

3.

dofinansowanie kosztów działania WTZGryfino

35

717.360,00

23
10
4
9

162.649,95
95.468,35
8.375,20
58.806,40

844

506.364,98

dofinansowanie do uczestnictwa w
turnusach rehabilitacyjnych

38 osób: 20 os. niepełnosprawnych
i 18 opiekunów

46.700,00

dofinansowanie sportu, kultury rekreacji
Organizatorzy:

453 osoby

23.700,00

145

4.000,00

63

4.700,00

4.

dofinansowanie likwidacji barier w tym:
- architektoniczne,
- w komunikowaniu się,
- techniczne
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze

5.

6.
7.

1. Stowarzyszenie „Most” - Nowe
Czarnowo – ‘Powiatowa Prezentacja
Życia Twórczego”

2.
Polski Związek Emerytów i
Rencistów
oddział
Gryfino
–
„Powitanie Lata ” – 2.000,00 zł, oraz
„Pożegnanie Lata” – 2.700,00 zł
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3.
Stowarzyszenie
Sióstr
Benedyktynek Niegów – Spotkanie
Integracyjne Euro Moryń 2020” –
3.600,00 zł
4. Polski Związek Niewidomych w
Gryfinie – Warsztaty wyjazdowe –
8.400,00 zł
5. Stowarzyszenie „Dom z Sercem”
Trzcińsko-Zdrój – „Pożegnanie lata” –
3.000,00 zł

150

3.600,00

13

8.400,00

82

3.000,00

4.2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Powiecie Gryfińskim.

5
1.
2.

Lp.

Nazwa Zadania

Goszków 12 a, 74-505 Mieszkowice

Nazwa
organizatora

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Promyk” z Niepełnosprawnością Intelektualną
Goszków 12 a, 74-505 Mieszkowice
Koło w Gryfinie

Data utworzenia

4.
5.

Liczba uczestników
Liczba pomieszczeń
zajmowanych

7.

8.

WTZ Gryfino

Adres siedziby

3.

6.

WTZ Goszków

Miesięczny
utrzymania
uczestnika
Środki
wydatkowane
2020 r.

74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 33

15.10.2004 r.

16.08.1996 r.

30

35

14

22

1.908,89

1.897,78

koszt

Środki PFRON - 614.880,00
w Środki Powiatu - 68.320,00
Dotacja Gminy Moryń - 4.000,00
Łącznie: 687.200,00
Ważniejsze
Zakup kserokopiarki Canon – 8.610,00
inwestycje (nazwa i Zakup Lodówki – 3.199,00
kwota)
Zakup kuchenki elektrycznej – 1.124,99

Środki z PFRON – 717.360,00
Środki Powiatu – 79.707,00
Łącznie: 797.067,00
„Szyj po swojemu”-maszyna do
szycia-prac. Krawiecka – 2.499,00 zł
Zestaw Komputerowy – 3.328,00 zł
Laptop ASUS – 2.403,90 zł
BMD-Maszyna do szycia JUKI DDL –
8.700,00 Oprogramowanie do maszyny JUKI 2.835,00 zł
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9.

10.
11.

Rozbudowa monitoringu-Usługi
Projektowo-Montażowe inż. R.
Cieszyński – 2.890,50 zł
Kadra pracownicza Pracownicy
administracyjni
(np. Pracownicy
administracyjni
(np.
(stanowiska, etaty) księgowa, kierownik, sekretarka) - 2,50 księgowa, kierownik, sekretarka) 2,16
Pracownicy merytoryczni (np.
rehabilitanci, terapeuci, psycholog,
Pracownicy merytoryczni (np.
lekarz, pracownik socjalny, pielęgniarz) rehabilitanci, terapeuci, psycholog,
– 6,13
lekarz, pracownik socjalny,
pielęgniarz) - 7,32
Kadra Pomocnicza (np. kucharz,
pracownik gospodarczy, kierowca) – Kadra Pomocnicza (np. kucharz,
1,50
pracownik gospodarczy, kierowca) –
2,87
Średnie miesięczne
3.233,45
3.399,56
wynagrodzenie
Walentynki
Zawody
sportowe,
wycieczka
Dzień Kobiet
integracyjna do Lichenia, wycieczka
Ważniejsze
Spotkanie uczestników z leśnikiem
integracyjna do Wrocławia
imprezy
Wielkie gotowanie w Goszkowieorganizowane
Społecznik
przez placówkę
Nasza Mała Ojczyzna pięknieje –
Społecznik
Udział w zdalnych konkursach
OPIS DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ:
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie realizują zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika,
niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W pracy terapeutycznej
najważniejsze jest osiągnięcie poprzez terapie zajęciową, ćwiczenia dodatkowe, jak również wyjścia
i wyjazdy kulturalno-naukowe najwyższego poziomu dojrzałości społecznej, samodzielności, jak
i umiejętności zawodowych. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w pracowniach pod kierunkiem
terapeutów i psychologa, każda z pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie życia
społecznego, a program terapii w pracowniach dostosowany jest do indywidualnych możliwości.
Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony
i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji,
działań i zachowań w warsztacie, szczegółowej punktowej oceny. Program jest realizowany w pracowni
wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb.
Dużą wagę przywiązuje się w WTZ do umiejętności zdrowego i aktywnego wypoczynku. Uczestnicy
WTZ biorą czynny udział w licznych wydarzeniach o charakterze kulturalnym, sportowym
i rekreacyjnym. Warsztaty są miejscem przyjaznym dla uczestników, wyposażone w sprzęt
rehabilitacyjny i komputerowy. Pracownie to pomieszczenia urządzone do pracy i wypoczynku,
ozdobione pracami uczestników. W WTZ panuje rodzinna atmosfera, uczestnicy wspierają się
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i korygują swoje zachowania. Bardzo radośnie witają wszystkich gości. Rok 2020 z uwagi na epidemię
COVID – 19 był rokiem szczególnie trudnym dla działalności WTZ oraz samych uczestników, którzy
przez 5 miesięcy uczestniczyli zdalnie w zajęciach przygotowywanych przez terapeutów.
W Warsztatach Terapii Zajęciowej został uruchomiony program „Zajęcia Klubowe w WTZ”.
Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności
w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć
klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
Beneficjentami programu
o niepełnosprawności:

są

osoby

niepełnosprawne,

posiadające

ważne

orzeczenie

- które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia
- znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do
uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
W 2020 r. Warsztaty otrzymały dofinansowanie na działalność Zajęć Klubowych na okres od
01.02.2020 r do 31.01.2021 r. w wysokości 40.500,00 zł z podziałem na:
Gryfino – 24.300,00 zł
Goszków – 16.200,00 zł
W Zajęciach uczestniczyło 9 osób. W WTZ w Gryfinie 6, a w WTZ w Goszkowie 3 osoby.

4.3 Program „Aktywny Samorząd”
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” kwota środków PFRON przyznana Powiatowi na
realizację zadań 285 869,84 zł wykorzystana w następujący sposób:
1)Moduł I
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
➢ Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- 2 złożone wnioski, 1 zweryfikowany negatywnie. Kwota wydatkowana na to zadanie
6 000,00 zł.
➢ Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - 1 złożony wniosek i zrealizowany.
Kwota wydatkowana na to zadanie 1 552,50 zł.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
➢ Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją
narządu wzroku lub obu kończyn górnych - 6 złożonych wniosków i zrealizowanych.
Kwota wydatkowana na to zadanie 40 963,28 zł.
➢ Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją
narządu wzroku – 3 wnioski złożone i zrealizowane. Kwota wydatkowana na to zadanie
13 830,30 zł.
➢ Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami komunikowania się za pomocą mowy – 1
złożony wniosek i zrealizowany. Kwota wydatkowana na to zadanie 3 463,98 zł.
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Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
➢ Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 wnioski
złożone. Zrealizowano 1 wniosek na kwotę 22 048,20 zł, 1 wniosek w trakcie realizacji
(podpisana umowa) na kwotę 10 000,00 zł.
➢ Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 6 wniosków złożonych
i zrealizowanych na kwotę 38 512,50 zł.
Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej – 3 złożone wnioski zrealizowane na kwotę 3 074,35 zł.
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 24 złożonych wniosków
z czego 1 wniosek zweryfikowano negatywnie pod względem formalnym, 1 osoba zrezygnowała
z dofinansowania,
- 11 wniosków zrealizowano na kwotę 32 736,25 zł (semestr letni),
- 11 wniosków na kwotę 27 767,50 zł (semestr zimowy) umowy w rozliczeniu.
Rozliczenie programu Aktywny Samorząd 2020 r. nastąpi 15 kwietnia 2021 r.
4.4 Program wyrównywania różnic między regionami III
W 2019 roku w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami III” przyznane zostało dofinansowanie oraz została podpisana umowa
z Gminą Gryfino na:
Obszar „D” – likwidację barier transportowych tj. zakup autobusu (18 miejscowego) przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie –
kwota dofinansowania 133 000,00 zł.
Realizacja ww. projektu nastąpiła w 2020 r., kwota rozliczona przez PFRON - 127 944,60 zł.
W 2020 roku w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami III” przyznane zostało dofinansowanie następujących projektów:
Obszar „D” – likwidację barier transportowych:
- zakup mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej
na wózku inwalidzkim dla Gminy Gryfino – kwota dofinansowana przez PFRON - 90 000,00 zł.
Umowa podpisana z projektodawcą. Rozliczenie projektu nastąpi we wrześniu 2021 r.
- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie
Dom z Sercem prowadzącego na zlecenie Powiatu Gryfińskiego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku
Zdroju – kwota dofinansowana przez PFRON – 90 000,00 zł. Projektodawca zrezygnował z realizacji
projektu.
Obszar „F” - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji
infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej:
- zagospodarowanie terenu wokół siedziby WTZ w Gryfinie – kwota dofinansowana przez PFRON
– 8 501,76 zł. Umowa podpisana z projektodawcą. Rozliczenie projektu nastąpi w grudniu 2021 r.
4.5 Program PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Pomoc finansowa w ramach Modułu III ww. programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych,
które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły
możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej i udzielana jest w formie
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dofinasowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Pomoc finansowa
skierowana jest do osób, które są:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.);
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.);
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków
PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.);
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych
programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
(Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, ze zm.). Wobec
powyższego
Osoby ubiegające się o dofinansowanie w ramach ww. programu muszą oświadczyć, że nie otrzymali
na podstawie odrębnych wniosków pomocy finansowej na działania, o których mowa w programie
PFRON.
Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest
wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu,
przez co najmniej 10 miesięcy w roku).
Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego Adresatowi programu ze środków PFRON w ramach
Modułu III programu wynosi 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na
jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z wykazanych
miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres
co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc,
w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374, ze zm.).

35

Informacja o zakresie i sposobie wykorzystania środków finansowych PFRON otrzymanych przez Samorząd
powiatowy na realizację Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
Lp.
1.

DANE LICZBOWE

Moduł III

Liczba złożonych wniosków ogółem:

299

2.

Liczba złożonych wniosków spełniających wymogi programu
(pozytywna weryfikacja formalna):

289

3.

Liczba Wnioskodawców ogółem, którym udzielono pomocy
w ramach programu:

289

4.

Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy:

289

a)

liczba osób niepełnosprawnych wnioskujących we własnym imieniu:

238

b)

liczba podopiecznych:

51

Lp.

DANE FINANSOWE

1.

Środki finansowe otrzymane na realizację Modułu III programu pomoc Adresatom programu

2.

Środki finansowe otrzymane na obsługę realizacji Modułu III
programu

3.

Środki finansowe wydatkowane na realizację Modułu III programu
- pomoc Adresatom programu

4.

Środki finansowe wydatkowane na obsługę realizacji Modułu III
programu*:

Wysokość
środków
(w zł)

Udział środków
wydatkowanych
na obsługę
365 500,00
Modułu III
programu w
środkach
9 137,50 wydatkowanych
na realizację
Modułu III
programu
365 500,00

9 137,20

5.

Kwota zgromadzonych odsetek na rachunku bankowym:

0,00

6.

Kwota środków finansowych do zwrotu:

0,30

2,50%

4.6 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych realizowana przez podmioty
ekonomii społecznej.
1)

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Promyk” w Goszkowie.

Stowarzyszenie wraz z Powiatem Gryfińskim w 2014 r. utworzyło Spółdzielnię. Jest to jedna
z trzech pierwszych w województwie zachodniopomorskim spółdzielni socjalnych osób prawnych.
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Główne cele statutowe:
Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy poprzez prowadzenie wspólnego
przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności:
a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1409, ze zm.),
b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 176),
c) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 426 ze zm.) oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej.
Celem Spółdzielni jest również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi
międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i zawodowa oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz członków ich
rodzin i otoczenia. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie
u jej członków, pracowników, wolontariuszy ich członków ich rodzin umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu.
Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej na rzecz
swoich członków, pracowników oraz środowiska lokalnego.
W 2020 roku, oprócz działalności gospodarczej, spółdzielnia zajmowała się pomocą osobom
bezrobotnym i wykluczonym społecznie – głównie w zakresie poradnictwa zawodowego
i psychologicznego.
W 2020 roku w Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie zatrudnione były 4 osoby (w tym dwie
osoby niepełnosprawne). Trzy osoby były zatrudnione na ½ etatu, jedna osoba na cały etat.
Spółdzielnia dostarczała obiady dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Mieszkowice
oraz dla osób uprawnionych i wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.
We wrześniu spółdzielnia otrzymała duże zlecenie w postaci przygotowania cateringu dla klienta
indywidualnego z dostawą do domu. Ponadto w ciągu roku spółdzielnia prowadzi sprzedaż na zlecenie
indywidualnego klienta, najczęściej z dowozem. W ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej spółdzielnia otrzymała zlecenie na przygotowanie obiadów dwudaniowych, które
realizowane były dla Domu Pomocy Społecznej w Moryniu i Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu na kwotę 14 930,00 zł. Pracownicy spółdzielni w ramach zabezpieczenia przed
zakażeniem przed wirusem COVID-19 uszyli na zlecenie 330 sztuk maseczek na kwotę
1 650,00 zł.
W ramach tarczy antykryzysowej Spółdzielnia Socjalna PROMYK otrzymała bezzwrotną
pożyczkę w kwocie 5 000,00 zł w ramach dofinansowania dla pracowników oraz zwolnienie z opłacania
składek ZUS w miesiącach: marzec, kwiecień, maj.
W ramach programu Społecznik spółdzielnia otrzymała grant na realizację zadania „Wielkie
gotowanie w Goszkowie”, którego głównym celem i przedsięwzięciem było wspieranie postaw
obywatelskich oraz aktywizacja i podniesienie jakości życia osób zamieszkujących Powiat Gryfiński
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych. Dotacja w kwocie 4 000,00 zł.
Spółdzielnia na bieżąco promuje swoją działalność poprzez wykorzystanie narzędzi
marketingowych takich jak: portale społecznościowe (Facebook), torby, ulotki, wizytówki, długopisy.
Spółdzielnia Socjalna korzysta z doradztwa Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z zakresu
ekonomii społecznej, prawa i przygotowywania narzędzi marketingowych.
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W 2020 roku odbyło się jedno Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej „Promyk” na którym
zostały zatwierdzone 4 uchwały: porządku obrad, przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności za rok 2019, w sprawie sposobu pokrycia straty w spółdzielni za rok 2019, udzielenia
absolutorium dla Zarządu.
2) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie.

Rada Powiatu uchwałą NR XLI/266/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. utworzyła samorządowy
zakład budżetowy pod nazwą Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie. Przedmiotem
jego działalności jest realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Gryfińskiego. Zakład prowadzi działalność wytwórczo-usługową
w zakresie produkcji podpałki ekologicznej, usług krawieckich, niszczenia dokumentów,
konfekcjonowania i pakowania, usług sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych oraz prowadzenia
strzelnicy.
Na dzień 30.11.2020 r. zatrudnione w PZAZ są 42 osoby niepełnosprawne ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach podpisanych umów Zakład w roku 2020
otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 363 700,00 zł ze środków PFRON - 1 000 000,00 zł,
z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego - 253 700,00 zł oraz dotację podmiotową na
bieżącą działalność ze środków Powiatu Gryfińskiego – 110 000 ,00 zł
4.7 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Sprzęt wypożyczany jest na podstawie orzeczenia o niesprawności lub zaświadczenia lekarskiego.
Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, na
podstawie umowy zawartej na okres do 1 roku, w uzasadnionych przypadkach można ten okres
wydłużyć.
W 2020 roku wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny 27 osobom :
•

łóżko rehabilitacyjne: - 9

•

balkonik na kołach – 6

•

krzesło toaletowe – 1

•

kule - 1

•

wózek inwalidzki – 5

•

nakładka na toaletę - 2

•

materac przeciwodleżynowy- 6

•

pionizator -2
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4.8 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1998 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) przy Staroście Gryfińskim
powoływana jest Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Kadencja Rady trwa 4 lata.
Pięcioosobowy skład Rady pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Starosty Gryfińskiego, reprezentując
środowisko osób niepełnosprawnych.
W 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa posiedzenia Rady odbywały się zdalnie.
Czterokrotnie członkowie Rady wydali opinię w sprawie zatwierdzenia lub przeniesienia
algorytmowych środków PFRON. Jeden raz spotkanie członków Rady dotyczyło przyjęcia zasad
przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2020
r.
ROZDZIAŁ
V.
POWIATOWY
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

ZESPÓŁ

DO

SPRAW

ORZEKANIA

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 chorób wewnętrznych

1 osoba

•

lekarz specjalista pediatra

1 osoba

•

lekarz specjalista neurolog

1 osoba

•

lekarz okulista

1 osoba

•

lekarz reumatolog

1 osoba

•

psycholog

1 osoba (do 28.08.2020 – 2 osoby)

•

pracownik socjalny

2 osoby

•

pedagog

3 osoby

•

doradca zawodowy

1 osoba

Za wydanie orzeczenia członkowie Zespołu otrzymują wynagrodzenie na podstawie rachunków
przedkładanych kwartalnie. Starosta na wniosek przewodniczącego Zespołu ustala stawki
wynagrodzenia dla członków Zespołu. Ustalono stawki wynagrodzenia w następującej wysokości:
Za wydanie orzeczenia osobie niepełnosprawnej:
1) do dnia 30.09.2020 r.:
– lekarz przewodniczący składu - 45,00 zł brutto,
–

inny specjalista - 26,00 zł brutto.

2) od dnia 01.10.2020 r.:
– lekarz przewodniczący składu - 55,00 zł brutto,
–

inny specjalista - 36,00 zł brutto.

Środki finansowe (dotacja) przeznaczone na działalność Zespołu stanowiły kwotę 347 210,30 zł, z czego
789,22 zł zostało zwrócone.
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Koszt wydania 1 orzeczenia – około 277,00 zł
Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych w 2020 r.

Liczba złożonych wniosków o wydanie orzeczenia w 2020 r.

1203

Liczba wydanych orzeczeń ogółem

1250

Liczba wydanych orzeczeń dla osób po 16 roku życia

1097

Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia

153

Liczba wydanych legitymacji

232

Liczba wydanych kart parkingowych

353

Liczba negatywnie wydanych orzeczeń:

82

dla osób po 16 roku życia

65

dla osób do 16 roku życia

17

Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:
1) Osoby powyżej 16 roku życia, podział ze względu na cel składania wniosku:
• odpowiednie zatrudnienie – 111 osoby
•

uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 5 osób

•

konieczność
– 94 osób

•

korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia – 191 osób

•

zasiłek pielęgnacyjny – 485 osób

•

korzystanie z karty parkingowej – 139 osoby

•

inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 22 osoby

zaopatrzenia

w

przedmioty

ortopedyczne

i

środki

pomocnicze

Ogółem: 1047 osób
•

2) Osoby przed ukończeniem 16 roku życia, podział ze względu na cel składania wniosku:
zasiłek pielęgnacyjny – 123 osoby

•

świadczenie pielęgnacyjne – 32 osób

•

inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 1 osoby
Ogółem:

156 osób
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ROZDZIAŁ VI.
OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W CHOJNIE.
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (OION) funkcjonuje od czerwca 2006 roku.
Działa on w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Priorytetem
w działalności OION jest funkcja informacyjna, dzięki której następuje:
- ograniczenie procesu marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych;
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do praw, dóbr i usług;
- zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego;
- wyrównywanie szans i stwarzanie warunków do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
OION służy merytorycznym wsparciem w zakresie wiedzy dotyczącej ulg i uprawnień osób
niepełnosprawnych, dostarcza rzetelnych i kompleksowych informacji służących wyrównywaniu szans
osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej i zawodowej. OION w Chojnie informuje
w szczególności o:
a) ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych wynikających z obowiązujących źródeł prawa;
b) możliwościach wsparcia finansowego,
dotyczących:

rzeczowego osób niepełnosprawnych w szczególności

- przekwalifikowania i szkoleń;
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
- likwidacji barier funkcjonalnych;
- turnusów rehabilitacyjnych;
c) działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
d) ustawowym wspieraniu pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;
e) organizacjach i instytucjach prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) programach PFRON skierowanych do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych.
W 2020 roku w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie przyjęto 546 wniosków
w tym:
- wnioski na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności - 184
- wnioski na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 256
- wnioski na legitymacje - 60
- wnioski na turnusy rehabilitacyjne - 38
- wnioski na program PFRON „Aktywny Samorząd” - 2
- wnioski na likwidację barier architektonicznych i technicznych – 5
- wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się - 1
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Głównymi odbiorcami informacji są: osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób niepełnosprawnych,
osoby fizyczne i pracodawcy osób niepełnosprawnych.
ROZDZIAŁ VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA
7.1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej
W ramach sekcji ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego funkcjonuje
Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Do zadań OIK należy w szczególności:
- organizowanie interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w stanie kryzysu
w celu przywrócenia równowagi psychicznej i samodzielnego radzenia sobie;
- udzielanie specjalistycznej pomocy w zależności od potrzeb tj. psychologicznej, prawnej, socjalnej
oraz mediacji;
- opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie;
- podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności
organizowanie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej;
- prowadzenie hostelu, który zapewnia schronienie i wsparcie osobom doświadczającym przemocy oraz
innym osobom, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, wymagającym pomocy w formie czasowego
pobytu poza miejscem zamieszkania.
W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzone są dyżury specjalistów. Poniżej przedstawione
zostały dane liczbowe w formie tabeli dot. pomocy otrzymanej w formie poradnictwa w 2020 r.
Poradnictwo w 2020 r.

Psychologiczne

Prawne

Socjalne

Liczba przyjętych osób (psycholog w większości przypadków kontynuuje
spotkania z osobami)
ogółem
56
kobiety
38
mężczyźni
18
dzieci
0
Liczba przyjętych osób dotkniętych przemocą w rodzinie
ogółem
5
kobiety
2
mężczyźni
1
dzieci
2
Liczba osób przyjętych
ogółem
77
Liczba przyjętych osób dotkniętych przemocą w rodzinie
ogółem
5
kobiety
5
mężczyźni
0
Liczba przyjętych osób
ogółem
62
kobiety
14
mężczyźni
48
Liczba przyjętych osób dotkniętych przemocą w rodzinie
ogółem
2
kobiety
2
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Socjalne

mężczyźni
Liczba interwencji w miejscu zamieszkania
Liczba
sporządzonych
wywiadów
środowiskowych

0
4
2

W 2020 r. specjalistycznej pomocy psychologa potrzebowały osoby w szczególności
z problemami jak depresja, stany lękowe, problemy psychiczne, przemoc, problemy wychowawcze oraz
kryzysy małżeńskie. Do OIK zostały przesłane przez Policję 5 kopii Niebieskich Kart.
W Ośrodku Interwenci Kryzysowej również można skorzystać ze specjalistycznej pomocy
mediatora. Na poniższej tabeli została przedstawiona pomoc udzielona w roku 2020 r.
Specjalistyczna pomoc udzielona przez mediatora w 2020 r.
Liczba przyjętych osób
Liczba sesji mediacyjnych
Podpisane ugody
Liczba konsultacji mediacyjnych (w tym wnioski o mediację)

111
68
6
4

Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgłaszały się osoby w szczególności z problemem
nadużywania alkoholu oraz sprawcy przemocy, którzy uczęszczali na Program korekcyjno-edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Łączna kwota przekazana powiatowi gryfińskiemu na
realizację Programu korekcyjno-edukacyjnego w 2020 r. wynosiła 13 536 zł. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gryfinie realizuje „Program” w dwóch edycjach przy ścisłej współpracy
z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Gryfinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Zespołami
Interdyscyplinarnymi z powiatu gryfińskiego. Poniżej tabela przedstawiająca liczbę osób
przystępujących do zajęć oraz liczbę osób, które ukończyły wsparcie.
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2020 r.
Edycja I
Liczba osób przystępujących
12
01.06.2020 r.- 18.08.2020 r
Liczba osób, które ukończyły
7
Edycja II
Liczba osób przystępujących
7
28.09.2020 r.- 14.12.2020 r.
Liczba osób, które ukończyły
5

Również w 2020 r. po raz pierwszy był realizowany Program psychologiczno-terapeutyczny dla
osób stosujących przemoc w rodzinie. Kwota dotacji na realizację zadania z zakresu administracji
rządowej wynosiła 5 076 zł. Program adresowany jest do osób, które ukończyły Program korekcyjnoedukacyjny, bądź były objęte podobnym wsparciem. Poniżej tabela przedstawiająca liczbę osób
przystępujących do zajęć oraz liczbę osób, które ukończyły wsparcie.
Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2020 r.
Liczba osób przystępujących
6
10.08.2020 r.- 19.10.2020 r.
Liczba osób, które ukończyły
6

Do zadań sekcji ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego należy opracowanie
i realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim. Uchwałą Nr XXIII/164/2020 Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 26 listopada 2020 r. został przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2021-2025.
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W 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dotacji budżetu
państwa zostały wypłacone świadczenia pieniężne w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka. Z pomocy
skorzystało 8 osób, w tym jeden małoletni. Byli to obywatele Białorusi oraz Ukrainy. W 2020 r. na
wypłatę świadczeń pieniężnych, ze względu na ważną Kartę Polaka wykorzystano kwotę 60 555,00 zł.
W 2020 r. realizowany był projekt „ Może MY możemy ”, który był współfinansowany przez
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego pt. „WSPIERANIE
JEDNOSTEK
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W
TWORZENIU
SYSTEMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”- Edycja 2020. Realizacja projektu odbyła się
w terminie 01.06.2020 r.- 23.12.2020 r. Projekt skoncentrowany był na wzmocnieniu funkcjonowania
społecznego młodzieży z rodzin w pieczy zastępczej, które doznały przemocy w rodzinie biologicznej
i/lub doznają jej w środowisku rówieśniczym. Cele projektu były skierowane w szczególności na:
1. Wzrost samoświadomości wychowanków poprzez podejmowanie pracy psychologicznopedagogicznej z wychowankami.
2. Doskonalenie procesu usamodzielnienia wychowanków w aspekcie rozwijania umiejętności
inter- i intrapersonalnych, wykorzystywanie i wzmacnianie ich indywidualnego potencjału.
3. Wzmocnienie wiary we własne siły oraz poczucia wartości.
4. Nabycie/wzrost szacunku do siebie samego i innych osób.
5. Nabycie zaufania do rodziców zastępczych i do innych osób.
6. Budowa prawidłowych relacji z rówieśnikami, poprzez nabycie umiejętności
interpersonalnych, m.in. takich jak negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów i ustalanie
różnych spraw.
7. Ukształtowanie asertywnej postawy.
8. Nabycie umiejętności mówienia o własnych potrzebach i ich wyrażania w akceptowalny
sposób.
9. Wykorzystanie walorów wolontariatu w celu rozwijania wrażliwości i empatii młodzieży na
potrzeby innych, a także w celu zmiany obrazu samego siebie z osoby potrzebującej na dawcę
pomocy. Praca na rzecz drugiego człowieka może służyć lepszemu poznaniu siebie,
motywować do pracy nad sobą oraz dostarczać nowych doświadczeń i przeżyć, dzięki czemu
młodzież może poczuć się ważna, potrzebna i usatysfakcjonowana.
Ze wsparcia skorzystało 22 dzieci z pieczy zastępczej. Byli to uczniowie ostatnich klas szkoły
podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, przebywający w pieczy zastępczej, którzy
doznali przemocy w rodzinie biologicznej. Młodzież została objęta wsparciem pracowników
socjalnych, opiekunów wolontariatu oraz specjalistów (w zależności od potrzeb). Projekt miał charakter
innowacyjny. Innowacją był wolontariat, który posłużył jako narzędzie terapeutyczne. Uczestnicy
projektu w terminie 18.08.2020 r.- 21.08.2020 r. wzięli udział w wyjeździe socjoterapeutycznym do
Pogorzelicy. Uczestnicy mieli zorganizowane warsztaty socjoterapeutyczne. Liczba uczestników
projektu, która wzięła udział w wyjeździe: 14. W ramach wolontariatu zostało podpisanych
20 porozumień o współpracy pomiędzy wolontariuszami a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gryfinie. Aktywności wolontarystyczne jakie udało się wykonać to w szczególności:
sprzątanie zaniedbanych grobów, pieczenie i dekoracja słodkości dla potrzebujących. W ramach
wsparcia specjalistycznego uczestnicy projektu skorzystali z psychologa: 20 osób, z usług
kosmetycznych: 15 osób, dietetyka: 1 osoba.
Koszt całkowity projektu: 90.615,00 zł w tym: dotacja 63.410,00 zł, wkład własny: 27.205,00 zł
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ROZDZIAŁ VIII. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE
Podstawy funkcjonowania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.
Wykonuje zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej,
2) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
4) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Zadania szczegółowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano między innymi następujące
zadania:
1) kierowano dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2) 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,
3) umieszczano osoby w DPS,
4) udzielano informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się o pomoc,
5) prowadzono ośrodek interwencji kryzysowej oraz hostel dla ofiar przemocy,
6) przyznawano pomoc pieniężną na usamodzielnienia oraz pokrywano wydatki związane
z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki i rodziny zastępcze,
7) przeszkolono kandydatów na rodziny zastępcze,
8) organizowano opiekę zastępczą i udzielano wsparcia rodzinom zastępczym poprzez
zatrudnionych koordynatorów,
9) udzielano pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dzieci
w rodzinach zastępczych,
10) organizowana szkolenia i warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodzin zastępczych;
11) współpracowano z organizacjami pozarządowymi,
12) finansowano i nadzorowano 2 warsztaty terapii zajęciowej i 2 podmioty ekonomii społecznej,
13) orzekano o niepełnosprawności, wydawano orzeczenia, legitymacje, opinie dla osób
niepełnosprawnych,
14) dofinansowywano osobom niepełnosprawnym zakup sprzętu ortopedycznego i środków
pomocniczych,
15) prowadzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego,
16) udzielano pomocy repatriantom i cudzoziemcom,
17) udzielano porad prawnych, psychologicznych i mediacji rodzinnych,
18) funkcjonował „Niebieski pokój’ przesłuchań,
19) prowadzono dwie trzymiesięczne edycje programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie,
20) zrealizowano projekt w ramach Programu Operacyjnego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
8.1 Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 roku
Kadra pracowników PCPR w Gryfinie w grudniu 2020 roku liczyła w sumie 28 osób ( 27,25 etatów)
z czego wynagrodzenia 25 osób finansowane są z budżetu PCPR, wynagrodzenia trzech osób
pokrywane są z dotacji wojewódzkiej udzielanej Powiatowi na prowadzenie Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Lp.
1.

Stanowisko
Dyrektor

Wykształcenie, kwalifikacje
Wykształcenie wyższe magisterskie – administracja
,Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy
społecznej
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2.

z-ca Dyrektora
M.P-M

3.

Główny Księgowy
I.M.

4.

Starszy księgowy
H.P.
Starszy księgowy
K.Z.H
Starszy inspektor
M.P.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

Konsultant
K.P.
Inspektor
A.L.

Wyższe studia magisterskie psychopedagogika,
Studia podyplomowe Analiza Finansowa w
Zarządzaniu Przedsiębiorstwem, Specjalista ds.
Kadr, Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy
społecznej
Studia magisterskie na kierunku Ekonomia
Studia podyplomowe na kierunku: Diagnostyka i
likwidacja
Szkód
Ubezpieczeniowych
w
Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych
Średnie techniczne – technik rachunkowości
Wyższe inżynier logistyka i zarządzanie w systemie
transportowym
Wyższe studia magisterskie kier. Ekonomia.
Studia podyplomowe: „Organizacja
i
administrowanie pomocą społeczną”
Wyższe studia magisterskie kier. Nauki o Rodzinie

Wyższe studia magisterskie kier. Socjologia,
specjalność praca socjalna
Studia podyplomowe – Mediacje ze szczególnym
uwzględnieniem mediacji rodzinnych.
Przewodnicząca Powiatowego Studia magisterskie na kierunku Socjologia Studia
Zespołu
ds.
Orzekania podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy z Unii
o Niepełnosprawności
Europejskiej
J.Ch.
Sekretarz
w
Powiatowym Wyższe studia magisterskie- kier. administracja –
Zespole ds. Orzekania o bezpieczeństwo publiczne
Niepełnosprawności. R.K.
Pracownik Socjalny
Wyższe studia magisterskie kier. Pedagogika Praca
M.L.
socjalna z resocjalizacją
Studia podyplomowe: Mediator społeczny

12.

Konsultant
M.J.

13.

Pracownik socjalny
M.Ł

Studia inżynierskie na Akademii Rolniczej kierunek
Biotechnologia i hodowla zwierząt. Studia
podyplomowe: „Pozyskiwanie funduszy unijnych
Studia
podyplomowe.
Organizacja
i administrowanie pomocą społeczną”
Studia Licencjackie na kierunku: Pedagogika Praca socjalna
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji
Pomocy Społecznej
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14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wyższe studia magisterskie kier. Socjologia
Studia podyplomowe: Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie
Referent
Średnie techniczne
M.Sz.
Policealna Studium zawodowe: technik informatyk
Referent
Wyższe studia magisterskie – pedagogika
A.I.
Studia podyplomowe: BHP
Koordynator Rodzinnej pieczy Wyższe studia magisterskie na kierunku Politologia
zastępczej- 1etat
Studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej
I.G.
edukacji
wczesnoszkolnej
i
wychowania
przedszkolnego
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania
pedagogicznego
Studia podyplomowe w zakresie pomoc
psychologiczna i doradztwo psychospołeczne
Starszy koordynator rodzinnej Wyższe studia magisterskie – nauki
o
pieczy zastępczej
rodzinie
D.P.
Studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczowychowawcza
Starszy koordynator rodzinnej Wyższe studia magisterskie: pedagogika
pieczy zastępczej
Studia podyplomowe: Organizacja pomocy
R.J.
społecznej
Koordynator rodzinnej pieczy Wyższe magisterskie – kryminologia, pedagogika
zastępczej
opiekuńcza licencjat
J.N
Koordynator rodzinnej pieczy Studia magisterskie na kierunku: nauki o
zastępczej
małżeństwie i rodzinie
A.W.
Studia podyplomowe na kierunku: Administracja,
prawo, zarządzanie i organizacja
Koordynator rodzinnej pieczy Wyższe magisterskie pedagogika
zastępczej
J.K.
Inspektor
Wyższe studia magisterskie: Socjologia
I.J.
Inspektor
A.S.

24.

Konsultant
M.B.

25.

Konsultant
T.G.

Wyższe studia magisterskie, kier. Politologia
Studia
podyplomowe:
kierunek
Prawo
Administracyjne i Samorządowe,
Studia
podyplomowe:
Organizacja
i
Administrowanie Pomocą Społeczną
Wyższe studia magisterskie socjologia, studia
podyplomowe organizacja i zarządzanie pomocą
społeczną, pozyskiwanie funduszy z unii
europejskiej
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26

27

28

Trener
Zatrudnienia Wyższe studia magisterskie: Administracja
Wspieranego
–
specjalista
reintegracji zawodowej
E.B. ½ etatu
Trener
Zatrudnienia Wyższe studia magisterskie: nauki o rodzinie
Wspieranego
–
specjalista
reintegracji zawodowej/ pomoc
administracyjna
K.W.
Sprzątaczka
Zasadnicza szkoła zawodowa
B.M.

8.2 Wykaz szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy PCPR w Gryfinie w 2020 roku:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Punkty Pomocy Pokrzywdzonym wystandaryzowane na 2020 r.
Pomoc Społeczna w świetle aktualnego orzecznictwa
Działalność jednostek organizacyjnych
Plany kapitałowe
Egzekucja
Vat
Likwidacja zaległości w dochodach cywilno - prawnych
Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci
Nowelizacja ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
Zaburzenia więzi emocjonalnych wśród dzieci przebywających w domach
dziecka i rodzinach zastępczych
Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2020 w jednostkach sektora
finansów publicznych
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
PPK - vulcan

ROZDZIAŁ IX. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK
2021.
1) Kontynuacja porozumienia ze Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny” w Szczecinie dotycząca
prowadzenia Lokalnego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
i Świadkom w współpracy ze Stowarzyszeniem.
2) Kontynuowanie szkoleń i doradztwa metodycznego dla pracowników pomocy społecznej
w powiecie gryfińskim.
3) Wspieranie rodziny w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju dzieci
i młodzieży, w szczególności w sytuacjach zagrożenia przemocą poprzez realizację projektu w
ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
4) Kontynuowanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w terenu
Powiatu Gryfińskiego w zakresie świadczonych usług.
5) Pozyskiwanie środków na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programów PFRON.
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9.1 Finansowy wykaz potrzeb zabezpieczonych w budżecie powiatu gryfińskiego w zakresie
pomocy społecznej na rok 2021.
1) Zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem PCPR w Gryfinie – 1 448.283,82 zł
2) Zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych w Chojnie – 87.674,19 zł.
3) Koszty funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, specjalistycznego poradnictwa oraz
mieszkań chronionych – 101070,55 zł
4) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 57.761,00 zł
5) Zabezpieczenie potrzeb funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności - 361.000,00 zł
6) Środki na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – 393.916,00 zł
7) Zabezpieczenie środków na realizację „ Program wyrównywania różnic między regionami III”
– 193.214,30 zł
ROZDZIAŁ X. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA
ROK 2021.
1) Pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze poprzez promowanie rodzicielstwa zastępczego
na terenie powiatu gryfińskiego oraz promocję idei rodzicielstwa zastępczego wśród
mieszkańców powiatu.
2) Kontynuowanie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
3) Podnoszenie kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą.
4) Kontynuowanie współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej (sąd, kuratorzy, ośrodek adopcyjny, szkoły, przedszkola, poradnie, ośrodki
pomocy społecznej, policja itp.).
5) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, które ułatwią realizację zadań ustawowych.
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10.1. Finansowy wykaz potrzeb zabezpieczonych w budżecie powiatu gryfińskiego w zakresie
systemu pieczy zastępczej na rok 2021.
L.p.

Świadczenie/wynagrodzenie

1

2
Pełnoletnie osoby opuszczające rodzinne formy pieczy zastępczej ogółem w
tym:
pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Kalkulacja wg
stanu zasobu wg
uchwały RP

Wartość

3

4

Klasyfikacja budżetowa (dział, r-ł, §)
dział

rozdział

§

5

5

5

223 698,00 zł
83 273,00 zł

3110

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

113 616,00 zł

3110

26 809,00 zł

3110

1 899 576,00 zł

3110

5

pomoc pieniężna na zagospodarowanie
Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej - dla 193 dzieci (stan na 30.09.2020 r. - 163, planowe przyjęcie dzieci30)
Dodatek z tytułu posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności 10 dzieci * 211,00 zł * 12 miesięcy
Jednorazowe świadczenie na zagospodarowanie w związku z przyjeciem
dziecka do rodziny zastępczej dla 10 dzieci
Jednorazowe świadczenie na wypoczynek dla 30 dzieci

6

Zwrot kosztów utrzymania lokalu dla 3 rodzin

7

9

Jednorazowe świadczenie z tytułu zdarzenia losowego dla 2 rodzin
Jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z remontem dla 2
rodzin
Szkolenia rodzin zastępczych

10

1

2
3
4

8

25 320,00 zł

3110

10 000,00 zł

3110

15 000,00 zł

3110

30 000,00 zł

3110

1 200,00 zł

3110

10 000,00 zł

3110

6 000,00 zł

4300

Ogłoszenia w prasie o naborze kandydatów na rodziny zastępcze

2 000,00 zł

4300

11

Pokrycie kosztów dowozu dzieci z trybie interwencyjnym (transport)

1 500,00 zł

12

Wynagrodzenie dla rodziny pomocowej - 2 rodziny

13

Wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych - 4 rodziny

14

3 903 048,00 zł

5 000,00 zł

4300
855

85508

4170

159 640,00 zł

4170

Wynagrodzenia osoby do pomocy - 4 osoby

48 000,00 zł

4170

15

Zabezpieczenie środkow na sporządzenie opinii psychologicznych -ok. 50
osób; wynagrodzenia psychologów - diagnozy, zespoły, interwencje

41 000,00 zł

4170

16

Pochodne od wynagrodzeń od umów zleceń - 17,46%

27 788,00 zł

4110

17

Pochodne od wynagrodzeń od umów zleceń - 2,45%
Porozumienia między powiatami - za pobyt dziecka z terenu powiatu
gryfińskiego przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innego
powiatu

4 623,00 zł

4120

211 144,40 zł

4330

501 053,13 zł

18
19

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

20

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30 364,98 zł

4010, 4110,
4120
4040

21

Odpis na ZFŚS

11 885,33 zł

4440

22

Podróże słuzbowe krajowe

10 183,80 zł

4410

23

Zakup usług obcych, różne opłaty i składki
Zakup materiałów i wyposażenia, środki żywnościowe - w tym na organizację
imprezy mikołajkowej dla dzieci z pieczy zastępczej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

33 370,00 zł

4300, 4430

6 000,00 zł

4210

1 500,00 zł

4710
3110, 4010,
4110, 4120

24
25
26

dodatek wychowawczy w rodzinnej pieczy zastępczej 500+
RAZEM Dział 855 Rozdział 85508
zabezpieczenie usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze w tym:
pomoc pieniężna na usamodzielnienie

3
4

4 075 846,64 zł
92 330,00 zł
52 327,00 zł

3110

31 560,00 zł

3110

pomoc pieniężna na zagospodarowanie

5 289,00 zł

3110

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie
porozumienia między powiatami (placówki) - zabezpieczenie środków
utrzymania dzieci w placówkach na terenie innych powiatów - powiat
białogardzki (1 dziecko), powiat golubsko-dobrzyński (1 dziecko),
interwencyjnie 1 dziecko
Różne opłaty i składki
dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 500+ - piecza
instytucjonalna (CPOW w Chojnie) ogółem

3 154,00 zł

RAZEM Dział 855 Rozdział 85510
1

3 903 048,00 zł

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

1

2

760 000,00 zł

Program Dobry start 300+
RAZEM Dział 855 Rozdział 85504

491 487,00 zł

4210
855

85510

106 185,52 zł

4330

100,00 zł

4430
3110, 4010,
4110, 4120

288 000,00 zł
491 487,00
51 000,00 zł
51 000,00 zł

486 615,52
51 000,00 zł

855

85504

3110, 4010,
4110, 4120

51 000,00
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