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Wprowadzenie 
 

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1876 ze zm.) powiat przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności obejmuje: infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach 

i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu 

Gryfińskiego za rok 2020 została przygotowana w aplikacji CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) 

częściowo na formularzu opracowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, 

obowiązujący na terenie całego kraju.  Niniejszą ocenę przygotowano w oparciu o dane Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz informacji uzyskanych z gmin. Część informacji została zasilona 

przez program automatycznie z „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok” oraz innych 

systemów informatycznych. W końcowej części formularza sformułowane zostały wnioski i 

rekomendacje.   Niniejsza analiza opisuje ww. sytuację w powiecie gryfińskim. Jest to powiat ziemski, 

leżący  

w województwie zachodniopomorskim. Powiat gryfiński graniczy z powiatami: pyrzyckim, polickim, 

myśliborskim, stargardzkim oraz Miastem Szczecin. Siedzibą powiatu jest Gryfino. Powierzchnia 

powiatu gryfińskiego wynosi 1869 km2 co stanowi 8,16 % powierzchni województwa 0,5977 % 

powierzchni kraju. Gęstość zaludnienia w powiecie gryfińskim wynosi 41,78 osób/km2 (78 091 os.), w 

województwie 75 osób/km2 (1 696 193 osób). Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o: sytuacji 

demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, 

świadczeniach pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy 

społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki 

społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze 

pomocy i wsparcia powiatu gryfińskiego.  

 

Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 
 
Według stanu na 31 grudnia 2020 r, liczba ludności powiatu gryfińskiego wyniosła 78091 osób (dane 

pozyskane z gmin), z czego 50,94 % stanowiły kobiety, a 49,06% mężczyźni. Liczba ludności stanowi 

4,61 % ludności województwa, 0,20 % ludności kraju. Struktura ludności powiatu przedstawiała się 

następująco:  

osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 18,52%, osoby w wieku produkcyjnym 61,08%, a w 

wieku poprodukcyjnym 20,84%. W latach 2019-2020 liczba ludności spadła o 847 osób tj. 1,07%. 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 9,0%. Stopa bezrobocia dla 

województwa wynosi 8,3% dla kraju wynosi 6,2%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w 

powiecie gryfińskim wynosiła na koniec 2020 r - 2271 osób, w tym 58,83% stanowiły kobiety, 41,17% 

mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 1,59%. Na 

podstawie powyższych danych stwierdza się, że liczba osób bezrobotnych w odniesieniu do 

poprzedniej OZPS za rok 2019 zwiększyła się o 229 osób a stopa bezrobocia na terenie powiatu 

gryfińskiego wzrosła o 1,1%. 
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Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 

2020 r. 
 

Status Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Bezrobotni ogółem 2 271 935 1 336 

Bezrobotni z prawem do 

zasiłku 

376 130 246 

Długotrwale bezrobotni 1 298 485 813 

 

 
 

 

 

Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 

 
W powiecie gryfińskim z pomocy społecznej w 2020 roku skorzystało 5524 osoby, co stanowiło 6,75 % 

wszystkich mieszkańców powiatu. W roku oceny, w stosunku do 2019 roku, łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 110 osób. W przypadku długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 403 osoby, co oznaczało ten sam 

poziom w stosunku do roku 2019 

 

Poniżej prezentujemy w formie tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób w 

rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, liczby długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej, w podziale na płeć i grupy wiekowe. 

 

 

DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA w całym okresie sprawozdawczym 

 
Objaśnienia: Wiersz 1 odzwierciedla liczbę osób, które uzyskały pomoc i wsparcie w powiatowym centrum pomocy 

rodzinie, udzielonej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, pieczy zastępczej. W tym wierszu uwzględniono także 
osoby, które uzyskały pomoc udzieloną na podstawie innych przepisów, np. pomoc udzieloną bezpośrednio w 
powiatowym centrum pomocy rodzinie.  
Pozostałe wiersze od 2 do 18 dotyczą pomocy udzielanej wyłącznie na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej.  

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Rok 2019 

 

Rok oceny 2020 

Prognoza 

2021 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 1 5 634 5 524 5 189 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 2 448 470 470 

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 403 403 403 

Wiek 0-17 4 12 13 13 

Wiek produkcyjny * 5 256 251 251 

Wiek poprodukcyjny ** 6 180 139 139 

 Powiat Województwo Polska 

Statu

s 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Osoby bezrobotne ogółem 1 336 935 27 368 22 519 560 303 484 007 

Osoby     bezrobotne      z       prawem     do      zasiłku 246 130 4 523 3 247 95 464 72 010 

Osoby długotrwale bezrobotne 813 485 14 714 9 131 297 480 217 088 
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Liczba rodzin 7 448 470 470 

Liczba osób w rodzinach 8 448 470 470 

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) 

Ogółem 9 235 240 240 

W tym: osoby długotrwale korzystające 10 224 220 220 

Wiek 0-17 11 6 6 6 

Wiek 18-59 12 130 132 132 

Wiek 60 lat i więcej 13 99 102 102 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY 

Liczba osób ogółem 14 2 13 13 

Liczba rodzin 15 2 2 2 

Liczba osób w rodzinach 16 2 13 13 

KONTRAKT SOCJALNY 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - 

ogółem 

17 0 0 0 

Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - 

ogółem 

18 0 0 0 

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat 

** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 

 

 

 

Dane o korzystających z pomocy i wsparcia POWIAT - ZADANIA PCPR 
ORAZ MOPR 

 
W 2020 roku w 134 rodzinach zastępczych umieszczonych było 198 dzieci. Na terenie powiatu 25 

pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej 

zdecydowało o opuszczeniu rodziny i zostało objętych indywidualnym programem usamodzielnienia.  

Organizator pieczy zastępczej zatrudnia 7 koordynatorów. Koordynatorzy dokonują oceny rodziny  

i oceny dziecka w rodzinach zastępczych. Na podstawie ocen koordynatorów, organizator pieczy 

zastępczej składa do Sądy Rejonowego w Gryfinie roczne sprawozdanie dotyczące sytuacji 

opiekuńczo – wychowawczej dzieci w rodzinach zastępczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie w trybie ciągłym poszukuje kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Poniżej 

prezentujemy w formie tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych, kwoty świadczeń ze względu na typ rodziny, w której 

umieszczono dziecko w pieczy zastępczej, kwoty świadczeń dodatku zadaniowego w różnych typach 

pieczy zastępczej, strukturę liczby osób usamodzielnionych w rozbiciu na pełnoletnie osoby 

opuszczające rodziny zastępcze, pełnoletnie osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

kwotę świadczeń na usamodzielnienia. 

 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach, rodzinach spokrewnionych z dzieckiem, w rodzinach zastępczych 

niezawodowych, zastępczych zawodowych, w tym rodzinach zastępczych specjalistycznych, rodzinach zastępczych 

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w 2020 roku. 

 

 

Forma pieczy: Liczba dzieci 

Rodzinne domy dziecka 14 

Rodziny spokrewnione 93 

Rodziny zastępcze niezawodowe 37 

Rodziny zastępcze zawodowe - ogółem 20 
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Rodziny zastępcze zawodowe - w tym pogotowie rodzinne 13 

Rodziny zastępcze zawodowe - w tym specjalistyczne 0 
 

 

 

Kwoty świadczeń ze względu na typ rodziny, w której umieszczono dziecko w 2020 roku. 
 

Rodzaj świadczenia Rodzinny dom 

dziecka 

Rodzinny 

zastępcze 

zawodowe 

Rodziny 

pomocowe 

Rodziny 

zastępcze 

niezawodowe 

Rodziny 

zastępcze 

spokrewnione 

Wydatki na świadczenia dla rodzin 

zastępczych lub osób prowadzących 

rodzinny dom dziecka 

 
188 385,00 zł 

 
202 187,00 zł 

 

0,00 zł 
 

619 378,00 zł 

 
982 530,00 zł 

 

 

Średniomiesięczna liczba dzieci umieszczonych w różnych typach pieczy zastępczej uprawnionych do otrzymywania 

dodatku wychowawczego w 2020 roku. 

 
 

Forma pieczy w Liczba dzieci 

rodzinach niezawodowych 33 

rodzinach spokrewnionych 81 

rodzinach zawodowych 10 

rodzinnych domach dziecka 11 

 

 
Kwoty świadczeń dodatku wychowawczego w różnych typach pieczy zastępczej w 2020 roku. 

 

Forma pieczy w Wydatki 

narastająco od 

początku roku 

rodzinach spokrewnionych 495 593,00 zł 

rodzinach niezawodowych 201 692,00 zł 

rodzinach zawodowych 66 568,00 zł 

rodzinnych domach dziecka 67 834,00 zł 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 303 804,00 zł 

 

 

Liczba osób usamodzielnionych w rozbiciu na pełnoletnie osoby opuszczające rodziny zastępcze, pełnoletnie osoby 

opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawczej w 2020 roku. 
 

Grupa Odpływ z 

instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

Odpływ z rodzin 

zastępczych 

niezawodowych 

Odpływ z rodzin 

zastępczych 

spokrewnionych 

Odpływ z 

rodzin 

zastępczych 

zawodowych 

Odpływ z 

rodzinnych 

domów 

dziecka 

Dzieci powyżej 18 roku życia 11 5 10 0 1 

 

 

Kwota w złotych ogółem świadczeń na usamodzielnienia w rozbiciu na pełnoletnie osoby opuszczające rodziny 

zastępcze, pełnoletnie osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2 020 roku. 
 

 
Rodzaj usamodzielnienia 

Rodzinny 

dom dziecka 

Rodziny 

zastępcze 

niezawodowe 

Rodziny 

zastępcze 

spokrewnione 

Rodziny 

zastępcze 

zawodowe 

Pomoc dla osoby usamodzielnianej na kontynuowanie nauki 6 312,00 zł 22 089,00 zł 75 147,00 zł 0,00 zł 

Pomoc dla osoby usamodzielnianej na usamodzielnienie 0,00 zł 13 878,00 zł 27 760,00 zł 0,00 zł 

Pomoc dla osoby usamodzielnianej na zagospodarowanie 0,00 zł 4 731,00 zł 9 462,00 zł 0,00 zł 
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Dane o korzystających z pomocy i wsparcia POWIAT- ZADANIA PCPR 

wypełniana wyłącznie przez powiaty i miasta na prawach powiatu w całym okresie 

sprawozdawczym 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Rok 2019 

 

Rok oceny 2020 

Prognoza 

2021 

INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY 

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 

Liczba osób korzystających z usług 1 23 19 19 

USAMODZIELNIENIE 

PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 2 0 0 4 

Kwota świadczeń w złotych 3 0 0 29 266 

W TYM: (od poz. 4 do poz. 9) 

POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE 

Liczba osób 4 0 0 4 

Kwota świadczeń w złotych 5 0 0 17 630 

POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI 

Liczba osób 6 0 0 1 

Kwota świadczeń w złotych 7 0 0 6 347 

POMOC PIENIĘŻNA NA ZAGOSPODAROWANIE 

Liczba osób 8 0 0 1 

Kwota świadczeń w złotych 9 0 0 5 289 

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Ogólna kwota dofinansowania (PFRON, środki własne 

powiatu) 
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1 945 756 

 

2 177 028 

 

2 521 857 

POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ 

Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie 11 16 23 23 

Wartość dofinansowania w złotych 12 115 203 162 650 100 000 

TURNUSY REHABILITACYJNE 

Liczba osób, które uzyskały pomoc 13 153 38 55 

Wartość dofinansowania w złotych 14 165 639 46 700 100 000 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY 

Liczba osób, które uzyskały pomoc 15 959 844 1 000 

Wartość dofinansowania w złotych 16 400 997 506 365 616 002 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" 

Liczba świadczeń 17 48 45 60 

Wartość dofinansowania w złotych 18 155 743 181 245 300 319 

Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z 

form wsparcia pomocy społecznej ogółem 

 

19 

 

0 

 

0 

 

0 

DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI 

Liczba dofinansowanych imprez 20 10 6 10 

Liczba niepełnosprawnych uczestników 21 953 453 953 

Wartość dofinansowania ogółem w złotych 22 30 000 23 700 68 116 
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DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA 

Wartość dofinansowania w złotych 23 0 0 0 

 

 

 

Inne rodzaje pomocy i świadczeń 
 

Liczba pobierających w roku oceny dodatek wychowawczy 500+ wyniosła 102 rodziny zastępcze, dla 

192 dzieci w tym 47 dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych. W stosunku  do roku 

poprzedniego liczba ta wzrosła o 10 dzieci (co stanowi wzrost o 5,5% w stosunku do roku 

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie dodatku wychowawczego 

wyniosła 1.147.072 zł w tym 11.603,00 zł kosztów obsługi programu 500+. W porównaniu z rokiem 

poprzednim kwota dotacji wzrosła o 226.334 zł. 

Dodatek 300 + dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny w roku 2020 wsparciem objęto 

168 uczniów z rodzin zastępczych i dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych w łącznej 

kwocie 50.400,00 zł. 

 

Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 
 

Objaśnienia: W tej części formularza wskazano jedynie te jednostki organizacyjne, które działają w ramach realizacji 

zadań własnych lub zleconych z zakresu administracji rządowej i są finansowane ze środków budżetu państwa lub 
własnych jednostki samorządu terytorialnego, są prowadzone przez jednostkę samorządową lub na jej zlecenie.  

 

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także 

pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W powiecie gryfińskim 

prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu powiatu: 

 

1)  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 

Samorząd powiatowy realizuje zadania dotyczące orzecznictwa o niepełnosprawności. Zespół 

zajmuje się orzecznictwem pozarentowym oraz określa wskazania do ulg i uprawnień. 

W Powiatowym Zespole zatrudnieni są: 

 Przewodnicząca Powiatowego Zespołu - 1 osoba 

 Sekretarz Powiatowego Zespołu - 1 osoba 

Do składów orzekających Zespołu powołani są 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  

 pracownik socjalny - 2 osoby  

 pedagog - 3 osoby 

 doradca zawodowy - 1 osoba 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr ON.9532.5.1.2020.ID z dnia 18 marca 

oraz z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 26 marca 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (Dz.U. z 2020 r. poz. 534),  Do odwołania wprowadzono ograniczenia  

w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności . 
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Oznacza to, że zaplanowane posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu odbywają się 

w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu 

osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez skład 

orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym). 

 

2) Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chojnie: 

Organizacja pracy w CPOW w Chojnie ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb życiowych dzieci, 

zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo - 

wychowawczych. Wychowawcy organizują pracę w grupach rodzinkowych oraz realizują z dziećmi 

indywidualne plany pracy, które modyfikowane są w zależności od zmieniającej się sytuacji dzieci, nie 

rzadziej niż co pół roku. W placówce działa stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w skład 

którego wchodzą: dyrektor, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, wychowawca kierujący procesem 

wychowawczym dziecka oraz przedstawiciele ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, ośrodków pomocy 

społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie i kuratorzy sądowi. Praca w placówce opiekuńczo-

wychowawczej ukierunkowana jest na funkcjonowanie zbliżone do modelu przeciętnej wielodzietnej 

rodziny. Utworzone grupy rodzinkowe starają się funkcjonować w formie zbliżonej do naturalnej 

rodziny, w których wszystkie dzieci na równych prawach współuczestniczą w życiu grupy. Podopieczni 

wspólnie z wychowawcami przygotowują śniadania i kolacje, uczą się codziennych, życiowych 

czynności.  

W strukturach Centrum Placówek w roku 2020 funkcjonowały trzy całodobowe placówki 

socjalizacyjne o łącznej liczbie 74 miejsc usytuowane w: 

 Chojnie, ul. Podmurze 4a, (Placówka nr 1) 

 Trzcińsku-Zdroju, ul. Dworcowa 3, (Placówka nr 3) 

 Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5.(Placówka nr 2) 

 

3) Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Gryfińskim: 

 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie .Adres: Nowe Czarnowo 66, 74-105 Nowe Czarnowo, Organ 

prowadzący: Powiat Gryfiński, liczba miejsc – 120 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku-Zdroju, Adres: 

ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój, Organ Prowadzący: Stowarzyszenie Dom z Sercem, 

liczba miejsc – 82 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu. 

Adres: ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń Organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 

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

liczba miejsc – 120 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach, Adres: Dębce 

11, 74-100 Gryfino. Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach, liczba 

miejsc – 81 

 

4) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej – prowadzący rehabilitację zawodową osób 

niepełnosprawnych, w 6 działach: Krawieckim, Pakowanie i Konfekcjonowanie, Niszczenie  

dokumentów, Sprzątanie i pielęgnacja zieleni, Produkcja podpałki, Strzelnica sportowa. Łączna 

liczba miejsc 40. 
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5) Warsztaty Terapii Zajęciowej: 

 WTZ w Gryfinie – liczba miejsc 35, 

 WTZ w Goszkowie – liczba miejsc 30 

 

 

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w 

podziale na instytucję prowadząc w 2020 roku 

 
 

Jednostka INNY PODMIOT 

PROWADZĄCY 

- liczba 

jednostek 

PODMIOT 

PROWADZĄCY 

- POWIAT - 

liczba jednostek 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 1 

MIESZKANIA CHRONIONE 0 3 

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 0 1 

OŚRODKI WSPARCIA 0 0 

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 0 0 

RODZINNE DOMY POMOCY 0 0 

 
 

Nasycenie usługami w DPS-ach. 

Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób 

umieszczonych w DPS i liczby oczekujących. 

 
 

 Wskaźnik nasycenia usługami w DPS-ach 

wyrażony w % 

Grupa osób 2018 2019 2020 

ogółem 61,18 42,31 52,27 

osoby w podeszłym wieku    

osoby przewlekle somatycznie chore 61,97 52,63 68,42 

osoby dorosłe niepełnosprawne 

intelektualnie 

57,14 15,00 21,43 

dzieci i młodzież niepełnosprawna 

intelektualnie 

                    0,00 

 

0,00 33,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Rok 2019 

 

Rok oceny 2020 

Prognoza 

2021 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 403 403 403 

Liczba osób korzystających 2 436 470 470 

Liczba osób umieszczonych 3 33 67 67 

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia 

danego roku) 

 

4 

 

45 

 

42 

 

42 

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia 

danego roku) 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem 

(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

 

6 

 

268 

 

242 

 

242 



11  

Roczny koszt prowadzenia 

i utrzymania placówek (w złotych) 

 

7 

 

17 370 243 

 

18 885 994 

 

20 000 000 

MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 8 6 6 6 

Liczba osób korzystających 9 2 2 2 

Liczba osób umieszczonych 10 2 2 2 

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia 

danego roku) 

 

11 

 

0 

 

0 

 

0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem 

(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

 

12 

 

0 

 

1 

 

1 

Roczny koszt prowadzenia 

i utrzymania placówek (w złotych) 

 

13 

 

20 820 

 

6 551 

 

6 551 

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 3 3 3 

Liczba osób korzystających 15 0 0 0 

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 

Liczba osób korzystających 16 209 0 0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem 

(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

 

17 

 

2 

 

0 

 

0 

Roczny koszt prowadzenia 18 0 0 0 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Rok 2019 

 

Rok oceny 2020 

Prognoza 

2021 

i utrzymania placówek (w złotych)     

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 19 0 0 0 

Liczba osób korzystających 20 0 0 0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem 

(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

 

21 

 

0 

 

0 

 

0 

Roczny koszt prowadzenia 

i utrzymania placówek (w złotych) 

 

22 

 

0 

 

0 

 

0 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 74 74 56 

Liczba osób korzystających 24 59 56 56 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem 

(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

 

25 

 

45 

 

46 

 

46 

Roczny koszt prowadzenia 

i utrzymania placówek (w złotych) 

 

26 

 

2 696 953 

 

3 141 748 

 

3 141 748 

W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 27 0 0 0 

Liczba osób korzystających 28 0 0 0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem 

(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

 

29 

 

0 

 

0 

 

0 

Roczny koszt prowadzenia 

i utrzymania placówek (w złotych) 

 

30 

 

0 

 

0 

 

0 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Liczba uczestników zajęć 31 0 0 0 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Liczba uczestników zajęć 32 X X X 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

Liczba uczestników zajęć 33 65 65 65 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem 

(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

 

34 

 

26 

 

28 

 

28 
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Roczny koszt prowadzenia 

i utrzymania placówek (w złotych) 

 

35 

 

1 315 933 

 

1 484 267 

 

1 570 933 

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

Liczba uczestników zajęć 36 40 42 42 

 

 

 

 

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA 
 

Rodzaj instytucji 

 

Wyszczególnienie 

 

Rok 2019 

 

Rok oceny 2020 

 

Prognoza 2021 

 

 

 

Spółdzielnie socjalne dla 

których JST jest 

założycielem lub 

członkiem 

 Liczba spółdzielni socjalnych 1 1 1 

Liczba osób korzystających / 

uczestników 

 

4 

 

4 

 

4 

Kadra spółdzielni socjalnych 

- liczba osób zatrudnionych ogółem 

(wg stanu na 31 grudnia danego 

roku) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

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.  

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 
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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. 

 

INNE INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO - LICZBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie odprowadzonych składek zdrowotnych za osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne 

bez prawa do zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie - za rok 2020 

Miesiąc Kwota odprowadzonych składek 

zdrowotnych 

Liczba osób za które odprowadzono składkę 

styczeń 100 695,52 zł 1749 

Luty 106 905,28 zł 1792  

Marzec 110 679,84 zł 1857 

Kwiecień 111 227,76 zł 1868 

Maj 109 949,28 zł 1832 

Czerwiec 112 201,84 zł 1843 

Lipiec 115 903,08 zł 1874 

Sierpień 117 958,32 zł 1927 

Wrzesień 115 467,12 zł 1894 

Październik 157 152,93 zł 1881 

Listopad 160 121,28 zł 1964 

Grudzień 163 428,87 zł 1946 

Razem: 1 481 691,12 zł x 

 

 

Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 

 

Rodzaj Instytucji 

 

Wyszczególnienie 

 

Rok 2019 

 

Rok oceny 2020 

 

Prognoza 2021 

Ośrodki Pomocy 

Społecznej 

Liczba placówek 9 

 

9 9 

Przedszkola Liczba placówek 11 11 11 

Oddziały przedszkolne Liczba oddziałów 17 17 17 

Żłobki Liczba placówek 1 1 1 

Środowiskowe Domy 

Samopomocy 

Liczba placówek 2 2 2 

Powiatowy Urząd Pracy Liczba placówek 1 + 1 filia w Chojnie 1 + 1 filia w Chojnie 1 + 1 filia w Chojnie 
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Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie liczyła 28 osób w tym: kadra kierownicza  

2 osoby, pracownicy socjalni 3 osoby, pozostali pracownicy 23 osoby. Spośród zatrudnionych  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pracowników 26 posiada wykształcenie wyższe,  

1 wykształcenie średnie, 1 osoba wykształcenie zawodowe. Wśród pracowników 4 osoby posiadają 

specjalizację z organizacji pomocy społecznej.  

Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach 
polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 
 

W powiecie gryfińskim środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej 

wyniosły w 2020 roku 23.249.743,00 zł.. Poziom wydatków w stosunku do roku  poprzedniego wzrósł  

o 2.251.153,00 zł. (co stanowi 9,68%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 4.604.241,00 zł. co 

stanowi 19,80% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna 

wydatkowano 14.943.430,00 zł. co stanowi 64,27% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 
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ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI 
SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE - w złotych 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Rok 2019 

 

Rok oceny 2020 

Prognoza 

2021 

OGÓŁEM 

OGÓŁEM ( działy) 1 20 998 590 23 249 743 23 293 886 

W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 20 998 590 23 249 743 23 293 886 

851 - OCHRONA ZDROWIA 

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 0 0 

852 - POMOC SPOŁECZNA 

85202 - Domy pomocy społecznej 7 11 947 809 13 317 026 13 317 026 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 11 947 809 13 317 026 13 317 026 

85203 - Ośrodki Wsparcia 9 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 0 0 0 

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

 

11 

 

54 651 

 

109 192 

 

18 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 54 651 109 192 18 000 

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

 

 

13 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 0 0 0 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Rok 2019 

 

Rok oceny 2020 

Prognoza 

2021 

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 

15 

 

0 

 

0 

 

0 
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w tym: w budżecie OPS 16 0 0 0 

85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS 18 0 0 0 

85216 - Zasiłki stałe 19 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS 20 0 0 0 

85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 21 1 090 010 1 243 502 1 447 484 

w tym: w budżecie PCPR 22 1 090 010 1 243 502 1 447 484 

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 23 X X X 

w tym: w budżecie OPS 24 X X X 

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 

 

25 

 

184 773 

 

273 710 

 

101 871 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 184 773 273 710 101 871 

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

 

27 

 

0 

 

0 

 

0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 0 0 0 

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS 30 0 0 0 

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 32 0 0 0 

W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla 

cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem 

(cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą) 

 

 

33 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0 

85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 0 0 0 

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 

85295 - Pozostała działalność 39 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0 

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 

41 

 

450 279 

 

305 750 

 

257 704 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 450 279 305 750 257 704 

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 43 271 461 346 421 361 000 

w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 44 271 461 346 421 361 000 

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

45 

 

1 961 434 

 

2 231 448 

 

2 521 857 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 1 961 434 2 231 448 2 521 857 

85395 - Pozostała działalność w 

zakresie polityki społecznej 

 

47 

 

1 201 063 

 

818 453 

 

629 215 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 1 201 063 818 453 629 215 

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

 

49 

 

0 

 

0 

 

0 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

Rok 2019 

 

Rok oceny 2020 

Prognoza 

2021 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 

 

51 

 

0 

 

0 

 

0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 
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855 - RODZINA 

85501 - Świadczenie wychowawcze 53 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 0 0 0 

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

55 

 

0 

 

0 

 

0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 56 0 0 0 

85504 - Wspieranie rodziny 57 54 250 367 360 51 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 54 250 367 360 51 000 

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 59 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 0 0 0 

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  

61 

 

0 

 

0 

 

0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 0 

85507 - Dzienni opiekunowie 63 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 64 0 0 0 

85508 - Rodziny zastępcze 65 3 502 286 3 774 257 4 102 113 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 66 3 502 286 3 774 257 4 102 113 

85510 - Działalność placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

 

67 

 

280 574 

 

462 624 

 

486 616 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 68 280 574 462 624 486 616 

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

 

 

 

 

69 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 70 0 0 0 

85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za 

osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące 

osobistą opiekę nad dzieckiem 

 

 

71 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 72 0 0 0 

85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 73 0 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 74 0 0 0 

 

 

 

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej 

 
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:  

Wzrost samoświadomości wychowanków poprzez podejmowanie pracy psychologiczno-pedagogicznej z 

wychowankami. 
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1) Doskonalenie procesu usamodzielnienia wychowanków w aspekcie rozwijania umiejętności 

intrapersonalnych, wykorzystywanie i wzmacnianie ich indywidualnego potencjału. 

2) Wzmocnienie wiary we własne siły oraz poczucia wartości. 

3) Nabycie/wzrost szacunku do siebie samego i innych osób. 

4) Nabycie zaufania do rodziców zastępczych i do innych osób. 

5) Budowa prawidłowych relacji z rówieśnikami, poprzez nabycie umiejętności interpersonalnych, m.in.  

takich jak negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów i ustalanie różnych spraw. 

6) Ukształtowanie asertywnej postawy. 

7) Nabycie umiejętności mówienia o własnych potrzebach i ich wyrażania w akceptowalny sposób. 

8) 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 

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 
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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.  

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., 

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. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w 

obszarze pomocy i wsparcia 

 
Na terenie Powiatu Gryfińskiego znajduje się wiele instytucji i organizacji pozarządowych działających 

w obszarze pomocy społecznej. Zakres współpracy określony jest ustawowymi zadaniami, jakie ma 

wykonywać dana jednostka. Dotyczy również innych działań, które podejmowane są w związku w 

wynikającymi potrzebami społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe działające na terenie 

Powiatu Gryfińskiego w obszarze pomocy społecznej, którym powiat zlecił zadania:  

 Stowarzyszenie Dom z Sercem; - prowadzące DPS w Trzcińsku-Zdroju 

 Stowarzyszenie Pod Dębami; prowadzące DPS w Dębcach 

 Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzące DPS 

w Moryniu 42 

W powiecie gryfińskim w 2020 roku zlecono 1 organizacji pozarządowym w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie umów na kwotę 30 000 zł w obszarze rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, tj. Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Most; Koło nr 1 w Gryfinie. 

 

 

Wnioski końcowe 

 
Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu gryfińskiego za 2020 rok została przygotowana na 

podstawie danych zebranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem systemu 

Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie 

występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu 

terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym 
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mającym ułatwić władzom powiatu podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w 

zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych 

wniosków i rekomendacji: Nadal istnieje potrzeba rozwijania środowiskowych form opieki i wsparcia 

poprzez tworzenie niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji 

opiekuńczo-wychowawczych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Istotne jest rozwijanie 

poradnictwa specjalistycznego i doradztwa niezbędnego do przezwyciężania trudności i radzenia sobie 

w sytuacjach kryzysowych. Kontynuowanie dobrej współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (sąd, kuratorzy, ośrodek adopcyjny, szkoły, przedszkola,  

poradnie, ośrodki pomocy społecznej, policja itp.). Szczególną grupą społeczną, która znajduje się w 

kwestii zainteresowania samorządu powiatowego są osoby niepełnosprawne. Z przeprowadzonej 

analizy wynika, że szczególnego wsparcia wymagają osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w 

wielu przypadkach nie są w stanie funkcjonować samodzielnie w środowisku. Bardzo ważnym ogniwem 

wsparcia osób niepełnosprawnych, jest powstały w roku 2018 w naszym powiecie Zakład Aktywności 

Zawodowej. Placówka ta wypełnia lukę, pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a zakładem pracy 

chronionej na ścieżce rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i zatrudnia  42 osoby 

niepełnosprawne. Istotnym celem jest pozyskiwanie środków pozabudżetowych, które ułatwią realizację 

zadań ustawowych. PCPR w Gryfinie podejmuje działania w zakresie poprawienia dostępności osób 

niepełnosprawnych do usług świadczonych przez urząd. Instalowane są udogodnienia dla osób 

niewidomych i słabowidzących (np. droga i pola uwagi, tabliczki przy drzwiowe z warstwą Braila, 

Kontrastowy plan sytuacyjny z warstwą Braila, pętla indukcyjna). Powiat Gryfiński rok rocznie pozyskuje 

środki pozabudżetowe, które ułatwiają realizację zadań ustawowych.  


