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I.POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE GRYFI ŃSKIM 
 
Informacje wstępne 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zostało utworzone Uchwałą Rady 
Powiatu w Gryfinie Nr IV/32/99 z dnia 01 marca 1999 roku. Centrum jest samodzielną 
jednostką organizacyjno – budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi 
Powiatu i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania 
własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową, oraz inne określone w 
ustawach. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby                   
i możliwości. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa 
m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego. Powiat zobowiązany  do wykonywania 
zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo 
istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej 
niezbędnych potrzeb życiowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje 
zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę 
funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowy                  
i dysfunkcjonalności rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako koordynator 
zadań, posiada szeroką wiedzę o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje 
gwarancję należytego wykonania zadań. Pełni również rolę wyspecjalizowanej 
instytucji, tworzącej na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie 
pomocy społecznej. Baza taka jest konieczna dla przygotowania i realizacji polityki 
socjalnej, wyrażonej w następujących dokumentach opracowanych przez PCPR                    
w Gryfinie:  

1.”Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 
2015”,”  
2.”Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie 
Gryfińskim na lata 2007-2012” 
3.”Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2015”  
4.”Powiatowy program aktywności lokalnej na lata 2009-2013”. 
5. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015” 
6. Program wspierania pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim w latach 2012- 2014. 
  

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

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej [Dz. U. z 2011r.    Nr 149, poz. 887, z późn. zm.];  

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

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych [ tj.Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407,                 
z późn. zm.];  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                
i wolontariacie [Dz. U. 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.].  
 

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

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

szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami życia społecznego. 
�  organizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez 

rehabilitację społeczną i zawodową, 
� pomoc repatriantom, 
� współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
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3. Zadania własne powiatu 
 
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r.                  
Nr 115, poz. 728) do zadań własnych powiatu należy: 

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

� opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, 

� udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 
� organizowanie poradnictwa specjalistycznego, 
� prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 
� szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 
� doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, 
� prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

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

status uchodźcy, 
� pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego, 
 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej ( Dz. U. z 2011 r.  Nr 149 , poz. 887) do zadań własnych powiatu należy: 

� zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez organizowanie                     
i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, w tym placówek wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów 
pomocy dziecku i rodzinie, 

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

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

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

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

organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej            
na  pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci 
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4.Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej 
 

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

� pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji, realizacja 
zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia. 

 
5. Inne zadania powiatu realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (tj.Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz.1407 
 

� powołanie i prowadzenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 
(zadanie z zakresu administracji rządowej), 

� rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (ze środków PFRON). 
 
6. Rehabilitacja społeczna i zawodowa - zadania realizowane w ramach 
środków PFRON 
 

1) Rehabilitacja społeczna – realizowana przez PCPR: 
a) dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, 
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 osób 
niepełnosprawnych . 

 
 
2) Rehabilitacja zawodowa – realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy: 
� organizowanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,  
� dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej, 
� zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na 

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

niepełnosprawnych, 
� finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy, 
� przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.  
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7. Na terenie Powiatu Gryfińskiego w zakresie  wspierania rodziny                        
i systemie pieczy zastępczej oraz w systemie pomocy społecznej 
działają: 
 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
3) Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. 
4) Cztery domy pomocy społecznej w tym 3 prowadzone przez organizacje 

pozarządowe. 
5) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w  Chojnie. 
6) Grupa usamodzielnienia w Chojnie. 
7) Mieszkania chronione w Chojnie. 
8)  113 rodzin zastępczych, w tym 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem 

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

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

10)  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie. 
11) Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie z punktem 

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

 
 
II.PLACÓWKI  POMOCY  SPOŁECZNEJ  

 
Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej o 

łącznej liczbie 406 miejsc. Dwie placówki przeznaczone są dla osób przewlekle 
somatycznie chorych i są to: 

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

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

intelektualnie (120 miejsc) 
• Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – dla dzieci młodzieży                        

i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (123 miejsca) 
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Sprawozdanie z działalności 

 Domu Pomocy Społecznej w Dębcach za 2012 r. 
 

                                                                 
1. NAZWA PLACÓWKI , ADRES, ORGAN PROWADZ ĄCY: 

 

• Nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie 
chorych w Dębcach. 

• Adres: Dębce 11, 74-100 Gryfino, powiat gryfiński, województwo zach-
pomorskie 

• Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach   
• Data wpisu w KRS: 01.03.2007 r. 
• Numer KRS: 0000275542 
• Numer REGON: 320340550 
• NIP: 858-17-80-586 

 
1. BUDŻET W ROKU 2012 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWN ĘTRZNE 
 
Dochody Stowarzyszenia pochodziły z następujących źródeł: 

 składek członkowskich,                    -              2 930,00 
 dotacji,                                                -        539 548,00 
 darowizn,                                            -            4 915,00 
 z  1 %                                                    -          6 056,04, 
 PFRON. PUP i inne                             -       113 987,65 
 Odpłatność mieszkańców za pobyt -         1 892 760,81 

 
                  RAZEM  PRZYCHODY     2 560 197,50 ZŁ 

 
 
KOSZTORYS PRZYCHODÓW W ROKU 2012  NA PODSTAWIE  RACHUNKU 
WYNIKÓW 
 
 
 

 
 WYSZCZEGÓLNIENIE 

2011 rok 
Kwota z zł 

% 2012 rok 
Kwota z zł 

% 

A. Przychody z działalności 
statutowej 

2 416 930,46 100 2 560 197,50 100 

I. Składki brutto okre ślone 
statutem 

3 030,00 0,13 2 930,00 0,11 

II. Inne przychody określone 
statutem 

2 413 900,46 99,9 2 557 267,50 99,9 

1. Przychody z działalności 
nieodpłatnej pożytku publicznego 

1 789 748,78 74 2 006 747,64 78,4 

1.1 Budżet Gminy-dopłata dla 
mieszkańca do kosztów utrzymania  
zgodnie z ustawą  

1 089 374,69 60,9 1 180 221,96 58,8 

1.2 Dotacja Starostwa na wykonanie 
remontu tarasu i inne 

0,00  0,00  

1.3 Odpłatność mieszkańców DPS  641 746,78 35,8 712 628,85 35,5 
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1.4 Inne źródła  (PFRON, Powiatowy 
Urząd Pracy) 

58 627,31 3,3 113 987,65 5,7 

2. Przychody z działalności 
odpłatnej pożytku publicznego 

0,00  0,00  

3. Pozostałe przychody realizacji 
zadań statutowych 

624 151,68 26 550 519,86 21,5 

3.1. Darowizny pieniężne osób 
prawnych 

14 105,76 2,3 4 915,00 0,9 

3.2 Wpłaty 1% podatku na OPP 6 886,92 1,1 6 056,04 1,1 
3.3 DOTACJE 603 159,00 96,6 539 548,00 98,0 
E. Pozostałe przychody   0,00  8 697,00  
G. Przychody finansowe  0,00  0,00  
  Razem przychody 2 416 930,46  2 568 894,50  
 
 
2. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE   
 
Poniższe  koszty poniesiono tylko na zakup materiałów bez robocizny, której dokonano 
we własnym zakresie przez zatrudnionych pracowników .     
Ogółem koszt zakupu materiałów wyniósł:   49 859,00 

a) Remont hollu głównego w Pawilonie nr 1 wraz z wymianą barierki schodowej          
-     8 479,00  

b) remont  pokoju mieszkalnego                                                                                                
-     1 942,00 

c) dalsze zagospodarowywanie  terenu i otoczenia DPS  poprzez:                                                                  
postawienie grilla ogrodowego oraz na stałe ławek i stołów drewnianych                  
-      8 509,00  

d) modernizacja pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na :                                                                 
archiwum, pomieszczenie dla pracowników oraz pokój gościnny                                                                                  
wraz z łazienką i aneksem kuchennym                                                                                
-     24 410,00 

e) inne prace remontowe urządzeń                                                                                          
-       6 519,00 

 
 
3. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWK Ę                              
W 2012r. 
 

� STYCZEŃ 

 ZABAWA KARNAWAŁOWA MIESZKA ŃCÓW I PRACOWNIKÓW  - 

koszt  ok. 700 zł 

� KWIECIE Ń 

WYJAZD  MIESZKAŃCÓW , WOLONTARIUSZY I PRACOWNIKÓW 

NA WYCIECZKĘ AUTOKAROWĄ DO ROKITNA I ŚWIEBODZINA 

� CZERWIEC  

ZAWODY WĘDKARSKIE   - KOSZT OKOŁO 7 000 ZŁ (w części  

finansowane przez  PFRON  –    4 200) 
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WYCIECZKA DO OGRODU DENDROLOGICZNEGO W GLINNEJ 

� LIPIEC  

SPOTKANIE RODZIN Z MIESZKAŃCAMI DOMU  - KOSZT OKOŁO 

5 000 ZŁ (w części  finansowane przez  UMiG  Gryfino – 3.000) 

�  SIERPIEŃ 

OGNISKO, PIECZENIE KIEŁBASEK ORAZ OBIADY POD KASZTANEM 

PRZEZ CAŁY OKRES LETNI      

WYSTĘP CHÓRU „Collegium Malorum”                            

� PAŹDZIERNIK  

WYJAZD MIESZKAŃCÓW NA TURNUS REHABILITACYJNY NAD 

MORZE  DO DZIWNÓWKA 

� LISTOPAD  

OBCHODY DNIA SENIORA  

ANDRZEJKI ZABAWA PRZY TRADYCYJNYCH WRÓŻBACH I 

KONKURSACH   

� GRUDZIEŃ 

UROCZYSTA WIGILIA WSPÓLNA PRACOWNIKÓW I MIESZKAŃCOW 

UCZESTNICTWO MIESZKAŃCÓW WRAZ Z PRACOWNIKAMI W 

WIECZORNYM SPOTKANIU SYLWESTROWYM. 
 
 
4. MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2012 ROKU   WYNOSIŁ   2 547 ,45 
zł. 
 

Sprawozdanie z działalności 
 Domu Pomocy Społecznej w Moryniu za 2012 r. 

 
 

 
1. NAZWA PLACÓWKI , ADRES, ORGAN PROWADZ ĄCY:  

 
• Nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych 

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

Chrystusowego z siedzibą w Niegowie ul. Klonowa 1; 72-230 Zabrodzie 
 
3. BUDŻET W ROKU 2012 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWN ĘTRZNE: 

 
Dochody Stowarzyszenia pochodziły z następujących źródeł: 

 
• dotacji  –   2 071 177,00 zł. 
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• Odsetki na rachunku  –            114,84 zł. 
• Darowizny  –      23  676,92 zł. 
• z  1 %  -                  0,00zł. 
• PFRON, PUP  –                  0,00zł. 
• Odpłatność mieszkańców za pobyt  –    1 435 074,99zł. 
• Środki własne + opłaty sióstr  –         22 806,66zł. 
• Wpłaty pracowników   –         14 733,98zł. 
• Inne wpływy (dary rzeczowe)  –         34 036,04zł. 

 
               RAZEM  PRZYCHODY:                     3 601 620,43 zł. 

 
 
KOSZTORYS PRZYCHODÓW w ROKU 2012  NA PODSTAWIE  
RACHUNKU WYNIKÓW 

 
 
 

 
 WYSZCZEGÓLNIENIE 

2011 rok 
Kwota z zł 

% 2012 rok 
Kwota z zł 

% 

A. Przychody z działalności 
statutowej 

3 343 867,35 98,49 3 529 
928,91 

98,01 

I. Składki brutto okre ślone 
statutem 

    

II. Inne przychody określone 
statutem 

3 343 867,35  3 529 928,
91 

 

1. Przychody z działalności 
nieodpłatnej pożytku publicznego 

1 263 588,07  1 435 074,
99 

 

1.1 Budżet Gminy-dopłata dla 
mieszkańca do kosztów utrzymania  
zgodnie z ustawą  

689 755,76  
  

 795 380,15  

1.2 Dotacja Starostwa na wykonanie 
remontu tarasu i inne (okna) 

41 782,72    

1.3 Odpłatność mieszkańców DPS  532 049,59  639694,84  

1.4 Inne źródła  (PFRON, Powiatowy 
Urząd Pracy) 

    

2. Przychody z działalności 
odpłatnej pożytku publicznego 

    

3. Pozostałe przychody realizacji 
zadań statutowych 

2 080 279,28  2 094 853,
92 

 

3.1. Darowizny pieniężne osób 
prawnych 

21 033,28  23 676,92  

3.2 Wpłaty 1% podatku na OPP     
3.3 DOTACJE 2 059 246,00  2 071 177,

00 
 

E. Pozostałe przychody   19 814,95 0,58 34 036,04 0,94 
G. Przychody finansowe  31 504,63 0,93 37 656,48 1,05 
  Razem przychody 3 395 186,93 100 3 601 620,

43 
100 
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4. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE: 
 
• odnowienie pomieszczeń rodzinkowych (malowanie, wymiana posadzki) 
• odnowienie gabinetu zabiegowego i pielęgniarskiego (malowanie, cyklinowanie, 

doposażenie). 
 
 
5. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWK Ę W 

2012 r.: 
 
1. 4 stycznia – „Wspólne Kolędowanie” (udział wzięło ponad 100 osób również z 

innych placówek z terenu powiatu) 

2. 5 czerwca - Festiwal Piosenki Sportowej EURO- MORYŃ 2012 / na terenie 

ogrodu / udział wzięło ok. 130 osób również z innych placówek z terenu 

powiatu. 

 
6. MIESI ĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2012 ROKU WYNOSIŁ  -  

2 388,49 zł. 
 
 
 

Sprawozdanie z działalności 
 Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju za 2012 r. 

 

1. NAZWA PLACÓWKI , ADRES, ORGAN PROWADZ ĄCY:  
 

• Nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie 
chorych  
w Trzcińsku-Zdroju, 

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

 
2. BUDŻET W ROKU 2012 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWN ĘTRZNE: 

 
Dochody Stowarzyszenia pochodziły z następujących źródeł: 

• składek członkowskich,   -        640,00 zł 
• dotacji     - 605.322,28 zł 

• darowizn     -     1.600,00 zł 
• z 1 %      -        855,70 zł 

• PFRON    -   57.645,00 zł 
• odpłatność mieszkańców za pobyt   2.024.845,75 zł 

Razem przychody:               2.690.908,73 zł 
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3. KOSZTORYS PRZYCHODÓW W ROKU 2012 NA PODSTAWIE 
RACHUNKU WYNIKÓW. 

 
 
 

Wyszczególnienie 2011 rok 
kwota w zł 

% 2012 rok 
kwota w zł 

% 

A. Przychody z 
działalności 
statutowej 

2.483.451,7
6 

99,3
1 

2.690.908,73 99,69 

I. Składki brutto 
określone 
statutem 

          
900,00 

0,04 640,00 0,02 

II. Inne przychody 
określone 
statutem 

2.482.551,7
6 

99,9
6 

2.690.268,73 99,98 

1. Przychody z 
działalności 
odpłatnej pożytku 
publicznego 

1.864.610,8
0 

75,1
1 

2.189.176,39 81,37 

3. Budżet Gminy – 
dopłata dla 
mieszkańca do 
kosztów 
utrzymania 
zgodnie z ustawą 

1.267.922,0
5 

68,0
0 

1.470.996,95 67,20 

4. Dotacja Starosty 
do remontu i inne 

36.000,00 1,93 106.685,64 4,87 

5. Odpłatność 
mieszkańców 
DPS 

557.888,75 
29,9

2 
553.848,80 25,30 

6. Inne źródła 
(PFRON, PUP) 

      
2.800,00 

0,15 57.645,00 2,63 

7. Przychody z 
działalności 
nieodpłatnej 
pożytku 
publicznego 

--- --- --- --- 

8. Pozostałe 
przychody z 
realizacji zadań 
statutowych 

 617.940,96 
24,8

9 
501.092,34 18,63 

9. Darowizny 
pieniężne osób 
prawnych 

  1.726,14 0,28 1.600,00 0,32 

10 Wpłaty 1% 
podatku na OPP 

1.557,10 0,25 855,70 0,17 

11 DOTACJE 
614.657,72 

99,4
7 

498.636,64 99,51 

12 Pozostałe 
przychody 

17.380,59 0,69 8.442,00 0,31 
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13 Przychody 
finansowe 

--- --- --- --- 

 Razem przychody 2.500.832,3
5 

100 
 
2.699.350,73 

100 

 
 

4. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE: 
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (106.685,64 zł – dotacja powiatu) 
• wymiana pokrycia dachowego (34.940,22 zł - dotacja wojewody 29.859,64 zł 

                                                                      -  środki własne:         5.080,58 zł 
 
 
5. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWK Ę W 

2012 r: 
• 21 stycznia  – Dzień Babci i Dziadka występ dzieci z placówki Opiekuńczo –

Wychowawczej w Trzcińsku Zdroju,  
• 8 marca – Dzień Kobiet,  
• 6 kwietnia – występ i poczęstunek przygotowany wspólnie ze Stowarzyszeniem  
Św. Idziego z okazji   Świąt Wielkanocnych, 

• 25 maja – biegi uliczne  z okazji Dni Trzcińska, 
• 6 września – Pożegnanie lata 2012, 
• 30 listopada – Andrzejki, 
• 6 grudnia – Mikołajki, 
• 21 grudnia – kolędowanie i poczęstunek przygotowany wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Św. Idziego, 
• 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia. 

 
6. MIESI ĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2012 ROKU WYNOSIŁ:   2.594,33 

zł. 

 

 

Sprawozdanie z działalności 
              Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie za 2012 r. 

 

1. NAZWA PLACÓWKI , ADRES, ORGAN PROWADZ ĄCY:  
 

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

• Adres: Nowe Czarnowo 66, 74-105 Nowe Czarnowo 
• Organ prowadzący:  Powiat Gryfiński 

 
2. DOCHODY DPS Nowe Czarnowo wykonane w 2012 roku: 1 416 552,59 zł    

 
      w tym: 
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1) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka 
gruntami i nieruchomościami: 0750 – dochody z tytułu refundacji faktur 
wynikające z najmu pomieszczeń - 16 442,58 zł; 

2) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia 
finansowe:  
0920 – pozostałe odsetki (bankowe) -  3 771,36 zł;  

3) Dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej: 
0690 – wpływy z różnych opłat - 8,80 zł;   
0830 – wpływy z usług (za pobyt w DPS) - 1 390 985,98 zł; 
0970 – wpływy z różnych dochodów: 
(wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie, nagroda w 
konkursie CZYSTY LAS) - 5 343,87 zł; 
 

 
3. WYDATKI  DPS Nowe Czarnowo 2012 rok: 

 

Plan wg 
uchwały 

budżetowej 

 
Zmiany w 

planie 

 
Plan  po 

zmianach 

 
Wykonanie 
31.12.2012 

 
% 

wykona
nia 

9 500,00 -221,46 9 278,54 8 096,40 87,26 
3 458 492,98 78 561,40 3 537 054,38 3 525 442,11 99,67 
3 467 992,98 78 339,94 3 546 332,92 3 533 538,51 99,64 

 
 
4. DOTACJE CELOWE 

 
W 2012 roku Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie otrzymał na zadania 

własne finansowane dotacją  z budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna,  
rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej kwotę 2 336 019,00 zł i w dziale 851 – 
Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 
9 278,54 zł.  
Dom opłaca składki za dzieci nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan 
wydatków na 31.12.2012 r. w tym dziale wynosił 9 278,54 zł, wydatki wykonane z tego 
tytułu w 2012 roku  wynoszą 8 096,40 zł. (87,26 % planu). Obowiązkiem 
ubezpieczenia objętych jest 16 dzieci – wg stanu na 31.12.2012 r..  
W 2012 roku Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie  otrzymał na zadania 
własne finansowane dotacją z budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna, 
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej kwotę 2 336 019,00 zł. Kwota 
2 336 019,00 zł stanowi 66,04 % planu wydatków Domu na 2012 rok, tj. kwoty 
3 537 054,38 zł. 
Otrzymaną dotację Dom wykorzystał w całości zgodnie z przeznaczeniem na 
zabezpieczenie bieżących zadań własnych. Otrzymana dotacja zaspokoiła potrzeby 
jednostki w tym zakresie. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe 
wynagrodzenie roczne  pracowników  wykorzystano kwotę 1 730 677,35 zł – co 
stanowi 74,09 % otrzymanej dotacji, na pochodne od wynagrodzeń  wykorzystano 
kwotę  307 674,71 zł - co stanowi 13,17 % otrzymanej dotacji, pozostałą kwotę, tj. 
297 666,94 zł – 12,74 % dotacji wykorzystano na wydatki rzeczowe. 
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(Zarządzenie nr 595/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 
2012 r.).  
W kwocie 2 336 019,00 zł zawiera się  zwiększenie dotacji celowej dla DPS Nowe 
Czarnowo z budżetu państwa  z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań 
własnych w zakresie osiągania standardów w kwocie 101 000,00 zł. Otrzymane 
zwiększenie zostało wydatkowane na: 

• doposażenie pracowni terapeutycznej w kwocie    -      400,00 zł, 
• zakup mebli kuchennych do Domu Rodzinnego III  i IV  w kwocie - 5 781,00 zł, 
• zakup łóżeczka dziecięcego-rehabilitacyjnego Dom Rodzinny IV  -      735,01 zł, 
• zakup łóżek rehabilitacyjnych Dom Rodzinny II i IV   -   9 740,00 zł, 
• zakup podnośników transportowych Dom Rodzinny III i IV          -   3 699,99 zł, 
• zakup szafy na środki czystości do administracji    -   1 300,00 zł, 
• zakup lodówki do pokoju gościnnego     -      649,00 zł, 
• remont bieżący pawilonów oraz roboty konieczne    - 71 695,00 zł. 

 
      
5. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE: 

 
Remont bieżący pawilonów oraz roboty konieczne                                        79 596,02zł. 
Remont bieżący instalacji CO- usunięcie awarii                                             15 000,00zł. 
 
 
6. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWK Ę W 

2012 r.: 
 

L.p. DATA IMPREZY NAZWA IMPREZY 
1 28.02.2012 r.  Wycieczka na grób żołnierza (las w 

Nowym Czarnowie) 
2 30.05.2012 r. Impreza sportowa III edycja 

turnieju tenisa stołowego 
3 01.06.2012 r. Wycieczka rekreacyjno – 

krajoznawcza Ogród 
Dendrologiczny w Przelewicach 

4 01.07.2012 r. – 14.07.2012 r. Wczasy mieszkańców nad morzem 
w Międzywodziu. 

5 04.07.2012  r.  Wycieczka do Puszczy Bukowej 
6 18.10.2012  r. Przegląd Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych w Gryfińskim 
Domu Kultury 

7 06.12.2012  r.  Szukanie Mikołaja w Krzywym 
Lesie 

 
 
7. MIESI ĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2012 ROKU WYNOSIŁ  2 383,58  

zł. 
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 III. ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZAST ĘPCZEJ 

Piecza zastępcza zapewnia: 
1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to 
niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka; 
2) przygotowanie dziecka do: 

a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, 
b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, 

      c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych 
       kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia 

skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności 
społecznych, 

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem 
    potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 
Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) rodzinnej; 
2) instytucjonalnej. 

 
Ad.1) Rodzinna piecza zastępcza w Powiecie Gryfińskim. 
 
Liczba rodzin zastępczych- 113 
Liczba dzieci w rodzinach zastępczych- 178 
 
Świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.499.636,15 zł 
z tego: 
1.Rodziny zastępcze spokrewnione -77, liczba dzieci 104 

� zawiązane w okresie sprawozdawczym – 11 
� rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 2 

a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 
� 1092 świadczeń- 721.827,42 zł 

b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 
potrzebami przyjętego dziecka  

� 4 świadczenia – 1600,00 zł 
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 

� 23 świadczenia – 26.020 zł 
 
2.Rodziny zastępcze niezawodowe- 30, liczba dzieci 40 

� zawiązane w okresie sprawozdawczym – 3 
� rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 3 

a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 
� 381 świadczeń- 378.401,53 zł 

b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych                        
z potrzebami przyjętego dziecka  

� 6 świadczeń – 3.000,00 zł 
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 

� 11 świadczeń – 12.760,00 zł 
c) jednorazowe świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym  

� 1 świadczenie – 1.000,00 zł 
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3.Rodziny zastępcze zawodowe- 6, liczba dzieci 34 
� zawiązane w okresie sprawozdawczym – 0 
� rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 0 

a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 
� 306 świadczeń-   305.272,60 zł 

b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych                      
z potrzebami przyjętego dziecka  

� 10 świadczeń – 6.800,00 zł 
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 

� 16 świadczeń – 18.560,00 zł 
d) dofinansowanie do remontu dla zawodowych rodzin zastępczych 

� 5 świadczeń – 20.430,00 zł 
e) jednorazowe świadczenie w związku ze zdarzeniem losowym 

� 1 świadczenie – 1.000,00 zł 
 
4.Rodziny zastępcze pomocowe- 1, liczba dzieci 3 

� zawiązane w okresie sprawozdawczym – 0 
� rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 0 

a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 
� 3 świadczenia- 2,964,60 zł 

 
Wynagrodzenia  ogółem – 342.874,46 zł 
w tym: 

1. Wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych – 6 rodzin- 232.317,63 zł 
2. Świadczenie za pełnienie funkcji rodziny pomocowej – 1 rodzina 1077,66 zł 
3. Wynagrodzenie osób zatrudnionych do pomocy w rodzinie zastępczej 

zawodowej – 6 osób – 31.643,41 zł 
4. Wynagrodzenie psychologów szkolących rodziny zastępcze - 2 osoby -  

6.000,00 zł 
5. Wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 4 osoby – 

71.835,76 zł 
 

Pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych – 
276.554,89zł 
w tym: 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki : 
� 41 wychowanków– 180.538,46 zł 
2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie : 
� 12 wychowanków – 59.316,00 zł 
3. Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie : 
� 8 wychowanków – 36.700,43 zł 

 
Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci pokryte przez gminy (10%)  16 dzieci– 
22.601,21 zł 
w tym: 

a) Gmina Gryfino- 19 dzieci – 14.540,16 zł 
b) Gmina Mieszkowice – 1 dziecko – 779,22 zł 
c) Gmina  Chojna - 6 dzieci – 3.628,76 zł 
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d) Gmina Widuchowa – 2 dzieci – 2.872,97 zł 
e) Gmina Trzcińsko-Zdrój – 1 dziecko – 780,10 zł 

 
 
      Realizując Uchwałę Nr XII/94/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 
2012r 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,  ustalono, że odpłatność za pobyt dzieci w 
rodzinnej pieczy zastępczej dotyczy  356 rodziców biologicznych, w tym:  

� 40 rodziców biologicznych nie żyje 
� 43 rodziców biologicznych płaci świadczenia alimentacyjne 
� w 18 przypadkach ojcostwo nie zostało ustalone 
� w 63 przypadkach odstąpiono od ustalenia odpłatności ze względu na trudną 

sytuację materialno-bytową rodziców biologicznych 
� w 192 trwa ustalanie miejsca pobytu i sytuacji materialno-bytowej rodziców 

biologicznych. 
 
      Celem przeszkolenia na rodzinę zastępczą do Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie 
zgłoszono 6 rodzin. 
W dniu 14 czerwca 2012r rozstrzygnięty został konkurs w ramach resortowego 
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012r. W ramach tego 
konkursu Powiat Gryfiński otrzymał dotację w wys. 3.600,00 zł z przeznaczeniem na 
szkolenia rodzin zastępczych. 
W dniu 3 października 2012r rozstrzygnięty został konkurs w ramach resortowego 
programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach tego konkursu 
Powiat Gryfiński otrzymał dotację w wys. 46.342,80 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej. 
Powiat Gryfiński otrzymał dofinansowanie zadań publicznych w ramach dotacji 
celowej dla samorządu terytorialnego. Organ zlecający - Wojewoda 
Zachodniopomorski:  

 
 

1.Zwiększenie wysokości świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka      
w rodzinach zastępczych, o których mowa w art. 226 ust.1 lit b ustawy                     
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – 184.775 zł. 
2.Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 52.082 zł. 
3.Pomoc na kontynuowanie nauki dla osób, o których mowa w art. 240 ust. 3 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – 1.729 zł 

 
Szkolenia dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych                

i koordynatorów pieczy zastępczej w roku 2012 
 

1. Warsztaty wychowawcze dla rodziców zastępczych pn. „Jestem dobrym 
rodzicem zastępczym”   

� od 17.04 do 15.05.2012 – 4 rodziny 
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� od 05.06 do 26.06.2012 – 4 rodziny 
� od 04.09 do 25.09.2012 – 6 rodzin 
� od 07.11 do 28.11.2012 – 6 rodzin 

2.Warsztaty wychowawcze dla wychowanków rodzin zastępczych pn. „Zaburzenia 
zachowania i profilaktyka uzależnień”   

� w dniu 24.04.2012 –6 wychowanków 
� w dniu 11.05.2012 – 5 wychowanków 
� w dniu 01.06.2012 -  1 wychowanek 

3.Warsztaty wychowawcze dla rodziców zastępczych pn. „ Jak pomóc 
nastolatkowi w kryzysie dorastania” 

� w dniu 25.07.2012r – 6 rodzin 

4. Warsztaty wychowawcze dla rodziców zastępczych pn. „ Czy mogę ustrzec 
swoje dziecko przed niebezpieczeństwem uzależnień?” 

� w dniu 24.09.12 – 8 rodzin 

5.Warsztaty dla rodziców zastępczych pn. „ Wypalenie emocjonalne rodziców 
zastępczych- charakterystyka i przeciwdziałanie” 

� w dniu 22.10.12 – 8 rodzin 

6. Warsztaty dla rodzin zastępczych pn. „ Kontakt rodziców biologicznych  
z dziećmi”  

� w dniu 19.12.12. - 9 rodzin 

7.Warsztaty dla rodzin zastępczych pn. „Zaburzenia więzi i relacji przywi ązania”            
� w dniu 19.12.2012r – 6 rodzin 

8.  Indywidualne wsparcie psychologiczne  dla rodzin zastępczych – 4 rodziny 

9.  Szkolenie dla koordynatorów pieczy zastępczej, asystentów rodzinnych                       
i kuratorów  

� w dniu 25.10.12 – 26 osób 

10. Spotkanie doradcze dla koordynatorów pieczy zastępczej i asystentów 
rodzinnych 

� w dniu 15.11.12- 9 osób 

11. Warsztaty superwizyjne dla koordynatorów pieczy zastępczej  
� w dniu 15.11.12 -  9 osób 

12. Warsztaty szkoleniowe pn. „ Dziecko z FAS, specyfika funkcjonowania”. 
� w dniu 14.11.12 – 15 osób. 
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INSTYTUCJONALNA PIECZA ZAST ĘPCZA W POWIECIE 
GRYFIŃSKIM 

 
CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKU ŃCZO-WYCHOWAWCZE  
 
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Chojnie ul. Podmurze 4a, 
74-500 Chojna 
 
Organizacja pracy w WPOW w Chojnie w roku 2012 ukierunkowana była na 
zaspokajanie potrzeb życiowych dzieci, zgodnie z ustalonymi standardami opieki                               
i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo - wychowawczych. 
Wychowawcy organizowali pracę w grupach rodzinkowych oraz realizowali z dziećmi  
indywidualne plany pracy, które modyfikowane były w zależności od zmieniającej się 
sytuacji  dzieci, nie rzadziej niż co pół roku.  
W placówce działał stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji  dziecka, w skład którego 
wchodzili: dyrektor, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, wychowawca kierujący 
procesem wychowawczym dziecka oraz przedstawiciele ośrodka adopcyjnego, 
ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie i kuratorzy 
sądowi. 
Praca w placówce opiekuńczo-wychowawczej ukierunkowana była na funkcjonowanie 
zbliżone do modelu przeciętnej wielodzietnej rodziny. Utworzone grupy rodzinkowe 
starały się funkcjonować w formie zbliżonej do naturalnej rodziny, w których wszystkie 
dzieci na równych prawach współuczestniczą w życiu grupy. Podopieczni wspólnie                              
z wychowawcami przygotowywali śniadania i kolacje, uczyli się codziennych, 
życiowych czynności.  
W strukturach placówki wielofunkcyjnej w roku 2012 funkcjonowały dwie całodobowe 
placówki socjalizacyjne w:  

� Chojnie, ul. Podmurze 4a 
� Trzcińsku-Zdroju, ul. Dworcowa 3 
� oraz grupa usamodzielnienia w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5. 

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

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

dla 30 wychowanków. 
3. Grupa usamodzielnienia przeznaczona jest dla 14 wychowanków w wieku 

powyżej 15 lat. 
Grupę usamodzielnia uruchomiono 01.09.2009r., w ramach realizacji programu 
naprawczego. Pozwoliło to na zmniejszenie liczby wychowanków w placówkach                  
i osiągnięcie w tym zakresie wymaganych standardów oraz stopniowe 
przystosowywanie starszych dzieci do samodzielnego życia w środowisku. 
Wojewoda Zachodniopomorski, Decyzją Nr 6/2010 z dnia 05.08.2010r. wydał Staroście 
Gryfińskiemu zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Chojnie, na czas nieokreślony. 
Jednakże z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135) wielofunkcyjne całodobowe 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające na podstawie przepisów 
dotychczasowych stały się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu 
socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, w rozumieniu 
niniejszej ustawy przez okres 12 miesięcy tj do dnia 31.12.2012r. Następnie konieczne 
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jest określenie typu każdej z placówek i wystąpienie o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS 
z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. 
Nr 292, poz. 1720). 
 
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce za 2012 rok – 2.888,73 zł. 
 
 
Liczba miejsc                                74 
Liczba dzieci przebywających w placówce (średnioroczna) 68 
Liczba dzieci skierowanych do placówki w 2012 roku  22                                   
Liczba osób zatrudnionych w placówce: 
- pracownicy pedagogiczni 
- pracownicy obsługi i administracji 

49 
30 
19                           

Dotacja z budżetu powiatu 2.295.235,02 zł 
Darowizny: 
- artykuły spożywcze od : 
- Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku 
Zdroju 
- Stowarzyszenie „RÓŻA”  z Chojny 
- PHU Sady Trzcińsko Zdrój 
- Caritas 
-Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Kowalczyk 
- od innych  osób fizycznych  
- Czerwony Krzyż 
- ARKOP Bukowno 
- odzież z PCK w Szczecinie  
- obuwie z firmy EMEL w Częstochowie 
- PHU Gałuszka 
- Biuro Rachunkowe Pytlak  
- z nawiązek sądowych 
- darowizna od Pani Ireny Blicek 
Razem 

 
 

15.498,53 
 

17.423,16 
340,00 
134,87 
82,00 

398,80 
127,10 

1.191,48 
150,00 
18,93 

200,00 
200,00 

3.000,00 
500,00 

39.267,87 
 
KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW WPOW W CHOJNIE 
 

1. Liczba osób zatrudnionych w placówce wg stanu na 31.12.2012 r. – 47  
a) pracownicy pedagogiczni :  

                - wychowawcy - 26 
                - pedagog - 2 

      b) pracownicy obsługi i administracji - 19  
 

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych : 
a) kwalifikacje wychowawców :  

- wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - 17  
- wyższe studia zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym - 8  
- wyższe studia zawodowe – specjalność nauczycielska – 1 

      b)   kwalifikacje pedagogów : 
                        - wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - 2 
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UDZIAŁ W SZKOLENIACH DOSKONAL ĄCYCH WARSZTAT PRACY W ROKU 

2012 
 
 

 
Lp 

 
Imię i nazwisko  

 
Data  

 
Przez kogo organizowane  

 
Temat szkolenia  

 
1 
2 

 

M. Podleśna 
K. Szyszkowska 

03.03.2012  Zachodniopomorska Fundacja 
Pomocy Rodzinie „Tęcza 
Serc” Szczecin 
 

8-godzinne szkolenie warsztatowe – 
„Elementy diagnozy Płodowego 
Zespołu Alkoholowego”  
 

3 
 
 

D. Pakulska 18.03.2012 Polskie Stowarzyszenie 
Kinezjologów 
 

32-godzinne szkolenie teoretyczne  
i praktyczne w zakresie Kinezjologii 
Edukacyjnej „Brain Gym”  
Metody dr Paula Dennisona i Gail 
Dennison 
 

4 
5 
 
 

D.Pakulska 
K.Szyszkowska  

30.05.2012 
  

Ośrodek Kształcenia 
Ustawicznego Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej Oddział 
Regionalny w Szczecninie 

5-godzinne seminarium: Jak pracować 
z dzieckiem agresywnym? 
 

6 
7 
8 
9 
10 

A. Michasiuk - Gil  
E. Nawrot  
J. Fedorowicz 
M. Hybiak 
B. Aksamitowska - Woś 

30.10.2011 Fundacja „MAM DOM” w 
Szczecinie 

Szkolenie „Dziecko z FAS/FASD –
specyfika funkcjonowania” 
 

 

 
 
ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PLACÓWCE – 2.295,95 zł ( słownie: dwa 
tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych  95/100) 
 
Ważniejsze imprezy organizowane przez WPOW w Chojnie w 2012 roku 

 

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

regionalnych zabytków 
9. Spotkania integracyjne – grillowanie, gry, zabawy 
10. Kolonie letnie  
11. Dzień Chłopaka 
12. Dzień Pracownika Socjalnego 
13. Zabawa Halloween 
14. Zabawa Mikołajkowa 
15. Wigilia  
16. Zabawa Sylwestrowa  
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Dane dot. dzieci które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2012r. 

 

Lp. Powód opuszczenia placówki Ilość dzieci 

1. Usamodzielnienie  14 

2. Adopcja 0 

3. Umieszczenie w rodzinie zastępczej 1 

4. Zmiana orzeczenia sądu na MOS lub MOW 1 

5. Powrót do domu rodzinnego 3 

6. Zmiana orzeczenia sądu na DPS 1 

7. Przeniesienie do innej placówki 3 

              Łącznie: 23 

 
POROZUMIENIA Z INNYMI POWIATAMI DOT. POBYTU DZIECI                                   

W PLACÓWKACH OPIEKU ŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 
 

Oprócz dzieci przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu 7 dzieci 
pochodzących z naszego terenu przebywało w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie innych powiatów. W roku 2012 przekazano tym powiatom, 
jako zwrot środków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci  kwotę 187.975,38 zł. 
 

Powiat goleniowski – 1 dziecko – 11.450,66 
 

Powiat białogardzki – 5 dzieci - 162.000,00  
 

Powiat stargardzki – 1 dziecko – 14.524,72. 
 
W grudniu 2012 r. poza Powiatem Gryfińskim przebywało już tylko 5 dzieci w  
SOS Wioski  Dziecięce w Karlinie. 
 
 
POROZUMIENIA Z INNYMI POWIATAMI DOT. POBYTU DZIECI Z 
TERENU INNYCH POWIATÓW W PLACÓWKACH OPIEKU ŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH POWIATU GRYFI ŃSKIEGO 
 
W roku 2012 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego  
przebywało 30 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. W związku z 
powyższym przekazano Powiatowi, jako zwrot środków ponoszonych na utrzymanie 
tych dzieci  kwotę 647.714,37 zł. 
 

Powiat Myśliborski – 2 dzieci – 50.913,53 
 

Powiat Kołobrzeski – 2 dzieci – 69.576,52  
 

Powiat Szczecinecki – 4 dzieci – 139.153,04 
 

Powiat Wałecki – 15 dzieci – 329.776,56 
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Powiat Świdwiński – 2 dzieci – 16.284,60  
 

Miasto Chorzów – 3 dzieci – 33.540,35 
 

Miasto Gorzów – 2 dzieci – 8.469,77 
                                                                                                                                                                                                                                
POMOC FINANSOWA DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW 
PLACÓWEK OPIEKU ŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, MŁODZIE ŻOWYCH 
OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH I MŁODZIE ŻOWYCH OŚRODKÓW 
SOCJOTERAPII  

W roku 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135), która zróżnicowała 
zasady przyznawania świadczeń na usamodzielnienie się. Wychowankowie, którzy 
opuścili w/w placówki przed dniem 01.01.2012r. oraz obecnie opuszczają młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii otrzymują świadczenia              
w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Natomiast wychowankowie opuszczający 
placówki opiekuńczo-wychowawcze po 01.01.2012r. otrzymują pomoc na 
usamodzielnienie  w oparciu o ustawę  o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Wysokość świadczeń otrzymywanych przez usamodzielnianych wychowanków 
jest do siebie kwotowo zbliżona. Różnica dotyczy kryterium dochodowego 
uprawniającego do świadczeń, które jest korzystniejsze dla wychowanków 
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
 

 
 
Lp. 

 
Rodzaj pomocy 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy 

 
Kwota w zł 

 
1. 

Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki  

 
47 

 
190.349,07 

 
2. 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

 
4 

 
23.082,00 

 
3. 

Pomoc na zagospodarowanie               
w formie rzeczowej  

 
3 

 
10.674,49 

 
4. 

Ogółem w roku 2012 z 
pomocy na usamodzielnienie 
w różnych formach 
korzystało: 

 
 

50 

 
 

224.105,56 

 
 
MIESZKANIA CHRONIONE  
 

Od 01.09.2009r. uruchomiono działalność mieszkań chronionych dla 
pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin 
zastępczych. W pomieszczeniach Internatu ZSP w Chojnie, przy ul. Żółkiewskiego 5, 
wykonano remont   i wyposażono: 
- 5 pokoi mieszkalnych 
- kuchnię 
- łazienkę oraz miejsce do prania i suszenia bielizny 
- magazynek. 
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Doświadczenia z lat ubiegłych, dotyczące usamodzielniania wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych wykazały, że młodzi ludzie 
postawieni przed faktem samodzielnego gospodarowania środkami finansowymi  
czasem, nie radzą sobie w prostych domowych czynnościach, porzucają szkołę, często 
pozostając bez prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i środków do życia. 
Lokalizacja mieszkań chronionych daje możliwość ukończenia nauki w wybranym 
zawodzie lub znalezienia pracy. Zamieszkanie w mieszkaniu chronionym  jest 
alternatywą dla środowiska patogennego, do którego najczęściej powracali 
usamodzielniani wychowankowie. 
Lokatorzy mieszkań chronionych ponoszą odpłatność za swój pobyt w wysokości 
250,00 zł miesięcznie, średnio w czasie roku  mieszka w nich 8 osób. 
Rada Powiatu w Gryfinie w dniu 29.10.2010r. podjęła uchwałę w sprawie 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych 
działających w Powiecie Gryfińskim. 
 
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – ŚRODOWISKOWE OGNISKA 
WYCHOWAWCZE  
 
Głównym zadaniem placówek wsparcia dziennego jest wspieranie rodziny                          
w wykonywaniu jej podstawowych obowiązków, a tym samym zapobieganie 
umieszczaniu dzieci w placówkach opieki całodobowej. 
Powiat Gryfiński zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zawarł umowę                                
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny                      
z siedzibą w Szczecinie, na prowadzenie 8 placówek wsparcia dziennego. Placówki 
zapewniały opiekę dla 240 dzieci, w miejscowościach: Drzenin, Sobiemyśl, 
Radziszewo, Widuchowa, Gardno, Wysoka Gryfińska z siedzibą w Gardnie, 2 placówki 
w Gryfinie. Umowa wygasła z dniem 31.12.2012r., a w związku z wejściem w życie 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązek prowadzenia 
placówek wsparcia dziennego ma gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizacje 
tego zadania.  
Kwota dotacji celowej z budżetu powiatu przeznaczona na funkcjonowanie tych 
placówek w 2012 roku – 80.000,00 zł.  
Wymierne rezultaty realizacji zadania, to zapewniona opieka dla 240 dzieci, organizacja 
ich czasu wolnego, systematyczna pomoc dziecku i jego rodzinie w trudnych sytuacjach 
życiowych, a przede wszystkim: 
- podniesienie poczucia własnej wartości, 
- poprawa wyników w nauce, 
- poprawa relacji dziecko – rodzic, 
- lepsze zaspokojenie potrzeb życiowych dzieci i młodzieży, 
- poprawa stanu emocjonalnego dziecka w środowisku rodzinnym i społecznym, 
- zwrócenie większej uwagi rodziców na sprawy własnych dzieci, 
- pomoc  socjalna ( dożywianie dzieci, zakup odzieży), 
- rozwijanie zainteresowań, 
- nabywanie umiejętności funkcjonowania w środowisku uczniowskim. 
Środowiskowe ogniska wychowawcze funkcjonowały przez 5 dni w tygodniu od godz. 
13.00 do 18.00 w dni powszednie, w sobotę i niedzielę działały według potrzeb.                   
W okresie wakacji prowadzone były zajęcia z bogatym programem wypoczynku                
w miejscu zamieszkania, połączone z zajęciami socjoterapeutycznymi. W okresie 
sprawozdawczym placówki objęły opieką 240 dzieci pochodzących z rodzin 
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wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo i patologicznych. Większość rodziców to 
osoby długoterminowo bezrobotne, zamieszkujące we wsiach popegeerowskich. 
Wychowankowie, którzy uczestniczyli    w zajęciach zostali zgłoszeni do ogniska przez 
wychowawców i pedagogów szkolnych. 
 
 
IV. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 

1.Zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 

Na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej PFRON 
przekazuje środki finansowe zgodnie z algorytmem. Kwota środków 
finansowych z PFRON przekazana powiatowi w 2012 r.  na realizację zadań 
wyniosła 1 866.124,00 zł, koszty obsługi zadania- 46.652,00zł  

w tym wykorzystano na:  

� rehabilitacj ę społeczną  -                987.590,00zł 
� rehabilitacj ę zawodową -                 92.552,24zł 
� zwrot niewykorzystanych środków - 1 793,76zł 
� zobowiązania ( WTZ) -                   784 188,00zł 

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań realizowanych w 
2012r. ze środków PFRON, sfinansowano następujące zadania: 

Lp
. 

Nazwa zadania 
Liczba osób 

korzystających 
Środki finansowe  w     zł 

1. 
 
 
2. 

• Jednorazowe środki na 
rozpoczęcie działalności gosp. 
lub rolniczej, 

• Finansowanie wydatków na 
instrumenty i usługi rynku 
pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

        
       2 

 
       3 
 

 
80.000,00 

 
 
 
 

12.552,24 
 

         
3. Dofinansowanie kosztów 

działania WTZ-  Goszków 
         30  
uczestników 

 

                 443.880,00 

4. Dofinansowanie kosztów 
działania WTZ - Gryfino 

          23 
uczestników 

340.308,00 
 

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

        26: 
        13 
          2 
        11 

235.000,00: 
                          185.329,54 

    1.976,86 
   47.693,60             

6. Turnusy rehabilitacyjne         359   299 490,00 
7.  Dofinansowanie zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne  i środki 
pomocnicze 
 

        544   305.000,00 
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8. Dofinansowanie sportu, kultury 
rekreacji 
Organizatorzy :  
1       Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 
PROMYK w Mieszkowicach 
– Powiatowy Miting 
Lekkoatletyczny w ramach 
Olimpiad dla Osób Sprawnych 
Inaczej, 

2.     Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
MOST w Nowym Czarnowie 
– XII Powiatowa Prezentacja 
Życia Twórczego Osób 
Niepełnosprawnych i 
Wychowanków Domów 
Dziecka, 

3.      Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym-Koło w Gryfinie 
– wycieczka Kraków- 
Zakopane i okolice. 

4.      Polski Związek 
Niewidomych- Koło  w 
Gryfinie- Impreza 
integracyjna, kulturalna , 
historyczna i turystyczno- 
krajoznawcza w formie 
wycieczki do Ziemi 
Przemyskiej i  okolic,  

5       Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w 
Gryfinie- Wycieczka 
krajoznawczo – Beskid Śląski 
i okolice.    

7.     Stowarzyszenie „Dom z 
Sercem” w Trzcińsku-Zdroju 
–Impreza integracyjno- 
rekreacyjna  

      „ Pożegnanie Lata” 
8.   Stowarzyszenie „Jesteśmy”- 

Chojna –Dzień Godności z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. 

9.   Stowarzyszenie  „ Jesteśmy” – 
Chojna        „Impreza 
Mikołajkowa” 
10. Stowarzyszenie „Pod 
Dębami” Relaks   z wędką” 

10 umów, w 
imprezach 
wzięło udział: 
862 osób 

     63.100,00 
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9. Zadania zlecone z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnosprawnych fundacjom 
oraz organizacjom 
pozarządowym: 
1.Zlecono PSOUU prowadzenie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych wartość 
dotacji  35.000,00zł. 
2.Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w 
Goszkowie zlecenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych - 
50.000,00zł 
 
 
 

      85.000,00 

               
 

 
11.  

 
Ogółem wykorzystane środki  

  
         1.864 330,00 

 
 
 
2.Informacja  o  Warsztatach Terapii Zajęciowej  w Powiecie Gryfińskim 

 

Lp. Nazwa Zadania WTZ Goszków WTZ Gryfino 

1. Adres siedziby Goszków 12a, 74-505 
Mieszkowice 

ul. Sprzymierzonych 5A, 74-100 
Gryfino 

2.  Nazwa 
organizatora 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„PROMYK ” 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym KOŁO w 
GRYFINIE 

3. Data utworzenia 16.12.2004r. 30.12.1996r. 
4. Liczba 

uczestników 
30 23 

5. Liczba 
pomieszczeń 
zajmowanych  

14 12 

6. Miesięczny koszt 
utrzymania 

1459,94 zł 1.383,92 

7. Środki 
wydatkowane w 
2012r.  

Ogółem:  525.578,41 zł w tym: 
PFRON - 443.880,00 zł 
Środki samorządu – 49.320,00 
Środki własne – 32.378,41 

Ogółem: 378.120,00zł w tym: 
PFRON- 340.308,00 zł 
Środki samorządu - 37.812,00  zł 
Środki własne: 3 392,39 zł 
 

8. Ważniejsze Wymiana pieca CO w budynku Trzy stoły, pralka 
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inwestycje, 
remonty, zakupy. 

WTZ, brama wjazdowa, zakup 
materiałów do terapii, szkolenia 
terapeutów,” 

9. Kadra 
pracownicza 

Kierownik 
Księgowa ½ 
Terapeuta zajęciowy -6 
stanowisk 
Pracownik socjalny  
Psycholog 1/8 
Kierowca-konserwator 
Pracownik Gospodarczy 
- palacz CO 
 
 
 

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

10. Średnie 
miesięczne  
wynagrodzenie  

2045,86 zł brutto         1888,35 zł brutto 

11. Ważniejsze 
imprezy 
organizowane 
przez placówkę 

1) Zabawa Karnawałowa  
2) Walentynki 
3) Śniadanie Wielkanocne 
4) Powiatowy Plener 

Integracyjny „Pomaluj 
Świat na kolorowo, 
pokonaj wszelkie bariery 
językiem sztuki w 
plenerze” – zad. 
publiczne 

5) Plener Malarski pn:” 
Krajobraz moich 
wspomnień i marzeń” – 
ukazanie 
nierozpowszechnionego 
piękna ziemi gryfińskiej 
– zad. publiczne 

6) Akademia z okazji Dnia 
Matki   

7) Wycieczka do 
Zakopanego  

8) Jonoforeza naturalna z 
psychoterapią 
środowiskową w 
Pobierowie 

9) Organizacja IV  
Olimpiady Integracyjej o 
Puchar Starosty 
Gryfińskiego  

10) Wspólne warsztaty z z 
partnerem z Niemiec 

11) Andrzejki 

1)Walentynki 
2) Dzień Kobiet 
3)  Śniadanie Wielkanocne 
4) Dzień Godności Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną – Gryfino 
5) Zabawa Andrzejkowa 
6)Spotkanie Wigilijne w Urzędzie 
Miasta i Gminy Gryfino 
7)Wystawa prac uczestników w 
Elektrowni Dolna Odra/Gmina 
Gryfino/Starostwo Powiatowe 
8),,Pożegnanie Zimy powitanie 
Wiosny” 
9)Wycieczka – Kraków, 
Wieliczka, Zakopane 
10)Wycieczka do Kołobrzegu 
11) Wyjazd do kina Galaxy w 
Szczecinie 
12) Wyjazd na Hipoterapie – 
Żórawie 
13) Wyjcie do kina w Gryfinie 
14) Wyjazd integracyjny do WTZ 
Kołobrzeg 
15)Sportowy Festyn Integracyjny 
16) ,, III Miasteczko 
Integracyjne” 
17)Impreza Integracyjna w 
świetlicy wiejskiej ,,Zagroda” 
18)Piknik sportowy - ,,Ochrona 
zdrowia” 
19) Zawody Pływackie Osób 
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12) Wigilia 
 
 
 
 
 

Niepełnosprawnych 
20) Propagowanie zdrowego stylu 
życia organizacja – OSIR ,, Bieg 
po zdrowie” 
21)Udział w Turnieju tenisa 
stołowego w DPS Nowe 
Czarnowo 
22)Udział w Targach ekonomii 
społecznej w Nowym Warpnie -  
23)Udział w Festiwalu piosenki 
,,Euro 2012” - Moryń 
24)Udział w Przeglądzie 
Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych 
25)Udział w Przeglądzie 
Teatralnym w Gryficach 
26)Wyjazd na prezentację 
występów artystycznych i Dzień 
Godności ON - Chojna 

12. Formy aktywizacji 
zawodowej 

Podstawową formą 
przygotowania zawodowego jest 
uczenie wykonywania prostych  
czynności, które mogą stanowić 
zakres obowiązków zawodowych 
kandydata do zatrudnienia 
 (np. w gastronomii, pracach 
ogrodniczych, porządkowych, 
itp.) 
 

1.Podstawową formą 
przygotowania zawodowego jest 
uczenie wykonywania prostych lub 
specjalistycznych czynności, które 
mogą stanowić zakres 
obowiązków zawodowych 
kandydata do zatrudnienia 
 (np. w gastronomii, pracach 
ogrodniczych, porządkowych, itp.) 
oraz kształtowanie uniwersalnych 
umiejętności potrzebnych 
pracownikowi, takich jak 
zaradność i samodzielność, 
punktualność, odpowiedzialność, 
wytrwałość, terminowość, 
poszukiwanie informacji, 
samokontrola, współpraca itp. 
Rozwijanie tych umiejętności 
odbywa się przez uczestnictwo w 
zajęciach w odpowiednich 
pracowniach warsztatu (np. 
gospodarstwa domowego, 
poligraficzno - komputerowej, 
plastycznej, krawiecko-
dziewiarskiej itp.). 
2. Indywidualne i grupowe zajęcia 
z instruktorami zawodu: 
- krawiectwo 
- informatyka 
3. Uczestnictwo w szkoleniach, 
spotkaniach informacyjnych 
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związanych z zatrudnieniem, 
wizyty w zakładach pracy 
4. Rejestracja w Powiatowym 
Urzędzie Pracy 
5. Uczestnictwo w nieodpłatnych 
praktykach. 

 
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym 
finansowane ze środków PFRON: 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”                            
w Goszkowie. 
- kwota wydatkowana 49.601,70 zł 

Realizacja zadania pod tytułem: Rehabilitacja społeczna dla osób niepełnosprawnych             
z terenu Powiatu Gryfińskiego. Objęto programem 10 osób, które nie mają możliwości 
rehabilitacji w miejscu zamieszkania. Korzyści z uczestnictwa w rehabilitacji społecznej 
odniosły nie tylko osoby niepełnosprawne i ich rodziny jak również społeczeństwo 
poprzez nauczenie  współżycia z innymi osobami o innych możliwościach                             
i zdolnościach. 

2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Gryfinie – kwota wydatkowana 35.398,30 zł. 

Realizacja zadania pod tytułem: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
poprzez prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć w Zespole Rehabilitacyjno – 
Terapeutycznym. W programie wzięło udział 12 osób. Prowadzono indywidualne                 
i grupowe zajęcia terapeutyczne, logopedyczne i psychologiczne, uczestnicy zadania  
mieli możliwość rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania, miało to na celu podnieść jakość życia osób 
niepełnosprawnych. 
 
  
Inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizacja 
Programów celowych PFRON: 
 
a) Pilotażowy program „Aktywny samorząd”  kwota środków PFRON  przyznana  
Powiatowi  w 2012r. - 235 333,00zł z czego wykorzystano  120 897,15zł  w następujący 
sposób: 
Obszar : 

A- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu- 
3.170,50zł. 

B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z 
oprogramowaniem - 8.258,50zł. 

B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich  -  14.782,50zł. 

B 3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich -  7.120,25zł. 

C  - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym -  72 892,40zł. 

D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego              
o napędzie elektrycznym - 13 280,00zł. 
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F  - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej (dofinansowanie opłat do żłobków lub klubów dziecięcych ( 1 – 3 
lat)  - 1 403,00zł. 

b) Program Wyrównywania Różnic Mi ędzy Regionami -  realizacja w 2012r. 

1.„Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie”.  

     Koszt realizacji projektu: 
131.979,00 PLN 

     Kwota przyznana przez PFRON na realizację projektu: 59.000,00zł, 
     Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu:59.000,00zł. 
     Udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu: 
     72.979,00 PLN – sfinansowano ze środków własnych Powiatu Gryfińskiego, 

  
      Liczba osób niepełnosprawnych pośrednio korzystająca z dofinansowania –  
      123 osoby, w tym: do 18 roku życia – 23 osób 

  
2.  „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla 

Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”. 
      Koszt realizacji projektu: 

102.090,00zł. 
      Kwota przyznana przez PFRON na realizację projektu: 

56.000,00zł, oraz 1.400,00 zł. na obsługę realizacji projektu. Łącznie 57.400,00 zł. 
      Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu: 

51.045,00 zł. oraz 1.400,00 PLN na obsługę realizacji projektu 
      Udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu: 

51.045,00 zl – sfinansowano ze środków własnych Stowarzyszenia „Dom z 
Sercem”. 
Liczba osób niepełnosprawnych pośrednio korzystająca z dofinansowania –  
82 osoby, w tym: do 18 roku życia – 0 osób 

 
3.  „Zakup dwóch mikrobusów przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
w Chojnie. 

      Koszt realizacji projektu: 
      223.800,00 
     Kwota przyznana przez PFRON na realizację projektu: 112.000,00zł, 
     Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu: 
     111.900,00zł, 
     Udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu: 111.900,00zł sfinansowano 
     ze środków własnych Powiatu Gryfińskiego, 
     Liczba osób niepełnosprawnych pośrednio korzystająca z dofinansowania –  
     14 osoby, w tym: do 18 roku życia – 14 osób 

  
4.„Budowa pochylni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie”. 
      Koszt realizacji projektu: 

9.651,54zł. 
      Kwota przyznana przez PFRON na realizację projektu: 

7.565,63zł, 
     Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu: 4.825,77zł, 
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     Udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu: 4.825,77zł – sfinansowano 
ze środków własnych Powiatu Gryfińskiego, 
liczba osób niepełnosprawnych pośrednio korzystająca z dofinansowania –  
18 osób, w tym: do 18 roku życia – 9 osób 
  
 

Dotacje celowe  samorządów gminnych dla stowarzyszeń 
prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 
 

 Gmina Gryfino udzieliła dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym  Koło w Gryfinie w wysokości 100 000,00zł na 
remont budynku przy ulicy Szczecińskiej w którym  będzie mieściła się nowa 
siedziba  WTZ w Gryfinie. 

 Gmina Moryń udzieliła dofinansowania do bieżącej działalności WTZ w 
Goszkowie w wysokości 4.000,00zł. 

 
 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 
 

      Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego. Sprzęt wypożyczany jest na podstawie orzeczenia o 
niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego. Wypożyczalnia czynna jest od 
poniedziałku do piątku. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie, na podstawie  umowy na 
okres do 1 roku, w uzasadnionych przypadkach można ten okres wydłużyć.  
 
W 2012  roku ze sprzętu skorzystało 45 osoby: 

• łóżko + materac - 11 
• balkonik – 19 
• krzesło wc - 2 
• kule łokciowe - 4 
• wózek inwalidzki – 6 
• materac przeciwodleżynowy - 3  

 
      W 2012r. nadal obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania wypożyczalnią 
sprzętu, szczególnie łóżkami rehabilitacyjnymi, kulami, wózkami inwalidzkimi, 
materacami przeciwodleżynowymi i balkonikami. Nadal  problemem jest  zużycie 
sprzętów rehabilitacyjnych będących na stanie wypożyczalni. Część z nich, szczególnie 
łóżka i wózki  trzeba będzie zlikwidować, gdyż ich dalsze użytkowanie zagraża 
bezpieczeństwu użytkownika. 
Brakujący sprzęt: 

*  wózki  inwalidzkie -   4  sztuk, 
*  materace antyodleżynowe –  5  sztuk, 
*  łóżka rehabilitacyjne - 5 sztuki. 
*  parapodium -  2 sztuki. 
*  pompy insulinowe -  2 sztuki 
*  pionizatory – 2   sztuki  
*  przenośniki kąpielowe  4 sztuki 
*  koncentratory tlenu – 4  
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      V. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
      Zarządzeniem Starosty Gryfińskiego Nr 48 z dnia 28 listopada 2001r. powołano 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o  Niepełnosprawności w Gryfinie.  
W skład Zespołu wchodzą specjaliści: 

• lekarz specjalista internista  2 osoby 
• lekarz specjalista otolaryngolog 1 osoba 
• lekarz specjalista chirurg  1 osoba 
• lekarz specjalista psychiatra  2 osoby 
• lekarz specjalista pediatra  2 osoby 
• lekarz specjalista neurolog  2 osoby 
• psycholog     1 osoba 
• pracownik socjalny    3 osoby 
• doradca zawodowy   1 osoba 
• pedagog    1 osoba 

 
 
      Za wydanie orzeczenia członkowie Zespołu otrzymują wynagrodzenie na podstawie 
umowy o dzieło, gdzie dziełem jest orzeczenie. Starosta na wniosek przewodniczącego 
Zespołu ustala stawki wynagrodzenia dla członków Zespołu. Ustalono stawki 
wynagrodzenia w następującej wysokości: 

� Za wydanie orzeczenia z udziałem osoby niepełnosprawnej: 
– lekarz przewodniczący składu - 30,00 zł brutto, 
– inny specjalista - 20,00 zł brutto. 

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

 
Środki finansowe ( dotacja) przeznaczone na działalność Zespołu stanowiły kwotę 
200 000zł 
Koszt wydania 1 orzeczenia – 119,04zł 
 
 
 
Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń i legitymacji w 2012r. 
 
Liczba złożonych wniosków w 2012r. 

 
                     1846 
 

Liczba wydanych orzeczeń ogółem                      1764                  
Liczba wydanych orzeczeń dla osób po 16 roku życia                      1537 
Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia                        227 
Liczba wydanych legitymacji                        493 
Liczba negatywnie wydanych orzeczeń: 
dla osób po 16 roku życia 
dla osób do 16 roku życia 

                       105 
                         58 
                         47 

 
Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności: 
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 Osoby powyżej 16 roku życia, podział ze względu na cel składania wniosku: 
• odpowiednie zatrudnienie – 104 osoby 
• szkolenie – 2 osoby 
• uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 15 osób 
• konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
      – 148 osób 
• korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia – 384 osoby 
• zasiłek pielęgnacyjny – 788 osób 
• korzystanie z karty parkingowej – 51 osób 
• inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 130 osób 
 
• Ogółem:   1622 osoby 
 

 Osoby przed ukończeniem 16 roku życia, podział ze względu na cel składania 
wniosku: 
• zasiłek pielęgnacyjny – 194 osoby 
• świadczenie pielęgnacyjne    – 23 osoby 
• inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 7 osób 
------------------------------------------------------------- 
Ogółem:    224 osoby 
 
W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                   
w Gryfinie  zatrudnieni są etatowi pracownicy: Przewodnicząca – 1 etat                  
i Sekretarz ½ etatu.  

 
 
VI. OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH   W CHOJNIE 

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych rozpoczął działalność 01 
czerwca 2006 roku w Chojnie przy ulicy Dworcowej 1. Działa on w strukturach 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. OION w Chojnie to jedyna 
taka placówka prowadzona przez samorząd w powiecie gryfińskim i druga w 
województwie zachodniopomorskim. Budynek w którym ma siedzibę OION 
posiada podjazdy dla wózków inwalidzkich i specjalnie przystosowane toalety. 
Powiat z własnego budżetu wyremontował i zmodernizował lokal o powierzchni 48 
m2, natomiast wyposażenie i zatrudnienie personelu finansowane było do 2010r. ze 
środków PFRON.  
Ośrodek dostarcza rzetelnych i kompleksowych informacji służących 
wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej                           
i zawodowej.  

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

prawa, 
2. możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób 

niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w szczególności dotyczących: 

� przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych, 
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� zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                    
 i środki pomocnicze, 

� turnusów rehabilitacyjnych, 
� warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, 
� likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych, 
� organizacji pozarządowych , zrzeszających i działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy,  
� instytucji wspierających, zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej (np. PCPR, OPS, PUP itp.), 
� systemowych rozwiązaniach dotyczących ulg i uprawnień wynikających  

z obowiązującego ustawodawstwa oraz ustawowego wspierania pracodawców 
osób niepełnosprawnych, 

� możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
niepełnosprawne, 

� programów finansowanych ze środków PFRON, 
� ustawowym wspieraniu pracodawców osób niepełnosprawnych,  
� wszelkich programów, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne. 

 
 Priorytetem w działalności Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 
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. 
 Ośrodek 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. 
 W 2012 roku w Ośrodku udzielono ogółem 2638 informacji.  477 informacji 
dotyczyło turnusów rehabilitacyjnych, 93 – ulg i uprawnień przysługujących dla osób 
posiadających legitymację osoby niepełnosprawnej, 871- orzecznictwa                                  
o niepełnosprawności , 413 – zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,  26 – w sprzęt 
rehabilitacyjny. Udzielono również 65 informacji dotyczących barier 
architektonicznych, 18- barier technicznych, 37- barier komunikacyjnych, 212- ulg               
i uprawnień, 149 – programów PFRON, 246 – pomocy opieki społecznej i 25 
informacji o programie „Aktywny Samorząd”. 
 W 2012 roku w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych złożono 519 
wniosków. 257 wniosków przyjęto na orzecznictwo o niepełnosprawności, 57 – na 
turnusy rehabilitacyjne, 74 – na przedmioty ortopedyczne. 12 osób złożyło wniosek na 
bariery architektoniczne, 7- na bariery w komunikowaniu się i 2- na bariery techniczne. 
93 wnioski złożono w celu wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 4 wnioski 
dotyczyły programu „Aktywny Samorząd”,  a 7 – sprzętu rehabilitacyjnego. 
Głównymi odbiorcami informacji są: osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób 
niepełnosprawnych, osoby fizyczne i pracodawcy osób niepełnosprawnych. 
Uzasadnieniem dla działalności Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych jest niewielka 
wiedza na temat skali zjawiska niepełnosprawności, jego przyczyn i przebiegu jak 
również podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat szeroko pojętej 
niepełnosprawności. 
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Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.  
Ocena efektów pracy Ośrodka : 

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu i zapotrzebowaniu 
środowiska osób niepełnosprawnych kontynuowana jest działalność Ośrodka w 
Chojnie i punktów wyjazdowych w Mieszkowicach i Cedyni, mimo  braku 
dofinansowania ze środków PFRON.   

OION w Chojnie w roku 2012 w dalszym ciągu prowadził kampanie 
reklamową. Materiały promocyjne (plakaty, czasopisma  ulotki, wizytówki) są 
dostarczane do środowisk osób niepełnosprawnych. Ośrodek stale współpracował z 
Urzędem Pracy i doradcą zawodowym dzięki ich pomocy udało  się skierować 
kilkanaście osób na szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe, co pozwoliło tym 
osobom podjąć prace zarobkowe, a przede wszystkim uwierzyć we własne 
możliwości. 

1. W 2012  roku udzielono ogółem 2638 informacji 

2. Przyjęto 519 wniosków: 

Przyjęte wnioski dotyczyły: 

- komisji orzekających o niepełnosprawności – 257 

- turnusów rehabilitacyjnych – 57 

- przedmiotów ortopedycznych – 74 

- barier architektonicznych – 12 

- barier w komunikowaniu – 7 

- barier technicznych – 2 

- wydania legitymacji – 93 

- Programu „Aktywny Samorząd” – 4 

- sprzętu rehabilitacyjnego – 7 

- innych – 6 

Ilość udzielonych informacji – 2.638 

Rodzaj udzielonych informacji: 

- turnus rehabilitacyjny – 477 

- legitymacja – 93 

- orzecznictwo – 871 

- przedmioty ortopedyczne – 413 
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- sprzęt rehabilitacyjny – 26 

- bariery architektoniczne – 65 

- bariery techniczne – 18 

- bariery komunikacyjne – 37 

- ulgi i uprawnienia – 212 

- programy PFRON – 149 

- opieka społeczna – 246 

- Program „Aktywny Samorząd” – 2 

  

 Filia Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 
w  Mieszkowicach z siedzibą w Ośrodku Zdrowia przy ulicy 

Poniatowskiego 1. 
 

W Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych Chojnie filia w Mieszkowicach, w 
okresie od stycznia do końca grudnia 2012r. załatwiane są  przez pracownika Ośrodka 
następujące rodzaje spraw: 
 
 
1.  Wydawanie i odbieranie kompletu dokumentów na orzeczenia  o niepełnosprawności 
do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie: 

� ogółem ilość wydanych druków : 82 komplety, 
� przekazanie dokumentu do Komisji : 92 wnioski. 

2.Wydawanie   wniosków na turnusy rehabilitacyjne dofinansowane ze środków 
PFRON: 29  wniosków,  

� przekazanie kompletnych dokumentów do PCPR : 27 kompletów. 
3.Wydawanie druków wniosków na likwidację barier architektonicznych, barier 
technicznych i w komunikowaniu:  18 wniosków, 

� przekazanie kompletnych dokumentów do PCPR : 16 kompletów.  
4.Wydanie wszelkiego rodzaju periodyków oraz informatorów dla osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin, potencjalnych pracowników niepełnosprawnych              
i pracodawców ogółem:   126 broszur i informatorów. 
5.Wydano druki wniosków na legitymacje osób niepełnosprawnych i przekazano je po 
uzupełnieniu do PCPR w Gryfinie 39 wniosków. 
6.Wydano druki wniosków oraz przyjęto wypełnione kompletne wnioski na 
dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia higienicznego, aparatów słuchowych 
i sprzętów ortopedycznych,  ogółem: 8 wniosków. 
7.Przyjęto oraz przekazano kompletne wnioski na przyznanie karty parkingowej do 
Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ogółem: 21 wniosków. 
 
Ponadto udzielono porad mieszkańcom gminy Mieszkowice, w tym osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie: 
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1. Pomocy przy sporządzeniu wniosków  do ZUS w Gryfinie : 34 wnioski, 
      -  pomoc przy kompletowaniu i wypełnieniu wniosków rentowych dla 12 

klientów, 
      - pomoc przy napisaniu sprzeciwu od orzeczeń pierwszych komisji ZUS dla 9 

klientów, 
     - pomoc przy napisaniu odwołań od orzeczeń lekarzy ZUS do Sądu Pracy                          

i Ubezpieczeń Społecznych dla 9 klientów, 
      - kompletowanie dokumentów i pomoc przy wypełnieniu wniosków 

emerytalnych ZUS dla 4 klientów. 
2. Pracownik Ośrodka udzielił pomocy przy składaniu odwołań do Wojewódzkiej 

Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie w 5 przypadkach. 
3. Pracownik Ośrodka pomógł osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przy 

redagowaniu próśb do Fundacji Polsko – Niemieckie Pojednanie w Warszawie 
w celu udzielenia wsparcia finansowego i skierowania na turnusy rehabilitacyjne 
dla osób potrzebujących, które są uznane za osoby represjonowane przez III 
Rzeszę. Skierowano 2 prośby. Fundacja w roku 2012 nie udzielała 
dofinansowań na ten cel. 

4. Pracownik Ośrodka udzielił pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych 
przy napisaniu i skierowaniu odwołań od decyzji administracyjnych do SKO w 
Szczecinie w 9 przypadkach, 

     - w tym 2 sprawy zostały zaskarżone do WSA w Szczecinie. 
     Siedem odwołań SKO rozpatrzyło pozytywnie dla klientów. Jedną sprawę Sąd 

zakończył, przyznając świadczenie pielęgnacyjne opiekunowi ON. 
5. Pracownik Ośrodka udzielił pełnych informacji dla opiekunów i rodzin osób 

niepełnosprawnych na temat możliwości skorzystania ze świadczenia 
pielęgnacyjnego na rzecz osoby niepełnosprawnej w 32 przypadkach. 

6. Udzielono informacji na temat możliwości podjęcia pracy oraz rejestracji osób 
niepełnosprawnych w urzędach pracy lub skierowano na rozmowę z doradcą 
zawodu do Powiatowego Urzędu Pracy lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy po 
wcześniejszym umówieniu wizyty klienta w 17 przypadkach. Często wizyty 
klientów kończyły się zarejestrowaniem osoby niepełnosprawnej w urzędzie 
pracy, skierowaniem na dalsze kształcenie.  

7. Pracownik Ośrodka udzielił pomocy przy napisaniu wniosków w sprawach 
rodzinnych do Sądów Rejonowych i skierował klientów do biur podawczych w 
18 przypadkach. 

8. W jednym przypadku udzielono pomocy przy negocjacjach i prowadzono 
korespondencję z Biurem Windykacji KRUK i CASUS w imieniu i za zgodą 
starszej osoby niepełnosprawnej.                 

 
 
Ponadto pracownik Ośrodka Informacyjnego po rozmowie wstępnej z klientem bądź 
jego rodziną kierował zainteresowanych do lekarzy specjalistów : laryngologa, 
psychiatry, okulisty, neurologa i ortopedy. Miało to miejsce w 21 przypadkach.  
W  7 przypadkach zainteresowani korzystający z usług Ośrodka po rozpoznaniu sprawy 
przez pracownika, zostali skierowani na rozmowę do burmistrza Mieszkowic –
Rozwiązywanie innych problemów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin przez 
pracownika Ośrodka miało miejsce w 26 przypadkach – należy zaliczyć do 
rozwiązywania innych problemów, takie przypadki jak: kompleksowe załatwienie 
nieodpłatnie wózków inwalidzkich, kierowanie ważnych spraw osób 
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niepełnosprawnych bezpośrednio do pracowników PCPR w Gryfinie lub specjalistów 
zatrudnionych przez dyrektora PCPR – psychologa, prawnika oraz pedagogów i 
psychologów zatrudnionych w PPP w Gryfinie i Chojnie. 
 
Ogółem w ciągu 50 dyżurów w  Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - 
filia w Mieszkowicach pomoc uzyskało  694 klientów. 
 
Ośrodek jest otwarty regularnie w każdą środę tygodnia, w godzinach 8:00 – 15:00. 
 
VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA 
 
1.OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ   
Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 
oraz z ustawy z dnia 20 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                         
w zakresie: 
- Prowadzenia  Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
- Organizowania i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 
- Udzielania informacji o prawach i uprawnieniach. 
- Pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały 
status  uchodźcy. 
- Szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. 
     W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej 
w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie prowadzony, jest Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej. 
W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej 
pomocy:    
- psychologicznej, 
- poradnictwa socjalnego, 
- poradnictwa prawnego,  
- prowadzenia terapii dla ofiar przemocy w rodzinie. 
Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki                  
i terapii. 
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących 
przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zabezpieczenia społecznego, 
ochrony praw lokatorów.  
Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny,             
w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych, oraz problemy opieki nad 
osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.  
 W pracy z osobą wobec której stosowana jest przemoc pracownik Ośrodka zapewnia 
bezpieczeństwo - rodzaj podejmowanych działań zależy od ryzyka zagrożenia ze strony 
sprawcy, ocenia stan fizyczny i psychiczny osoby pokrzywdzonej, uruchamia zasoby - 
odwołuje się do wcześniejszych skutecznych sposobów radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych, przywraca poczucie kontroli, układa plan działań zmierzających do 
zmiany. 
   W 2012r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnieni są specjaliści : psycholog, 
prawnik i socjolog.  
Poniżej tabela przedstawia rodzaj udzielanych porad, ilość przyjętych osób, oraz 
zastosowanie terapii krótkoterminowej. 
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Tabela I.  Rodzaj profesjonalnej pomocy w OIK. 

   
Profesjonalna 
pomoc 

Ilość przyjętych 
osób 

Ilość udzielonych  
porad 

Oddziaływania 
terapeutyczne 

 
1. psycholog 

 
2. socjolog 

 
3. prawnik  

 
 

 
         Ogółem: 

 
             99 
              
             28   
          
           400 
 
 
 
           527 
 

 
          105 
    
            38 
        
          433 
( w tym 22 porady 
aplikantów prawnych) 
 
 

                576         
             
          

 
          31 
  
          20 
                         
          - 
            
 
 
           51 

 
Pracownik Interwencji Kryzysowej udzielił 170 porad oraz brał udział w 6-ciu 
interwencjach na terenie powiatu. Prawnik udzielił 433 porady, a psycholog 105 porad. 
Łącznie  w  OIK  udzielono  714  porad. 
 

Tabela II. Profesjonalna pomoc psychologa OIK na przestrzeni lat 
2007 – 2012 (dyżury  popołudniowe). 

 
 Rok  
 

Ilość przyjętych osób Ilość udzielonych porad  

2007           32             37 
2008           48             59 
2009           68             83 
2010           66           118 
2011           72             92 
2012           99           105 
 
Wykres do Tabeli II. 
 
 
 

Tabela III. Profesjonalna pomoc socjologa OIK na przestrzeni lat     
2007 – 2012 (dyżury popołudniowe). 

 
 Rok 
 

Ilość przyjętych osób Ilość udzielonych porad 

2007              27             31 
2008              32             38 
2009              26             38 
2010              36             48 
2011              31             42 
2012              28             38 



 

 
 

Wykres do Tabeli III 
 
 
 
  
IV. Profesjonalna pomoc prawnika OIK na przestrzeni  lat 2007

 Rok  Ilość przyję
 

   2007             124
   2008             155
   2009             190
   2010             239
   2011             277
   2012             400
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IV. Profesjonalna pomoc prawnika OIK na przestrzeni  lat 2007
( dyżury popołudniowe). 

 
ść przyjętych osób Ilość udzielonych porad

124               154 
155               190 
190               215 
239               250 
277               283 
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IV. Profesjonalna pomoc prawnika OIK na przestrzeni  lat 2007– 2012 

 udzielonych porad 

2007

2008

2009

2010

2011

2012



 

Wykres do Tabeli IV. 
 
 

Tabela V. Ilość udzielanych porad ł
i pracownika OIK) na przestrzeni

  Rok  

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
 
 
 
 

 
Wykres do Tabeli V. 
 
 

Tabela VI. Zestawienie przedstawiaj
użyto przemocy na przestrzeni dziesi

      Rok Liczba osób które 
zgłosiły się

   2003            38
   2004            40
   2005            34
   2006            25
   2007            21
   2008            23
   2009            27
   2010            26
   2011            31
   2012            38
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ść udzielanych porad łącznie ( prawnika, psychologa 
i pracownika OIK) na przestrzeni  lat 2008 - 2012.

 
     Ilość porad 
 
            430 
            541  
            598 
            621 
            714 

 

Tabela VI. Zestawienie przedstawiające liczbę osób wobec których 
yto przemocy na przestrzeni dziesięciu lat, tj. 2003 

 
Liczba osób które 
zgłosiły się do OIK 

Liczba przesłanych przez Policj
Niebieskich Kart 

38              15 
40              27 
34              30 
25              21 
21              12 
23                7 
27              12 
26              22 
31              29 
38              33 

Ilość  porad

2008

2009

2010

2011

2012
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2012. 

 osób wobec których 
ciu lat, tj. 2003 – 2012r. 

Liczba przesłanych przez Policję 
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Wykres do Tabeli  VI. 
 
W 38 rodzinach zaistniała przemoc domowa (fizyczna psychiczna, seksualna, 
zaniedbanie) zgłoszona przez ofiary przemocy. 
W wyniku stosowania przemocy w rodzinie oraz niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia  
i życia, jedną matkę z dzieckiem umieszczono w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu. 
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie przesłała 33 kopie założonych „Niebieskich 
Kart” wobec sprawców przemocy w rodzinie, w związku z  którymi pracownik udzielił 
pomocy w ramach posiadanych kompetencji oraz udzielił informacji zwrotnej KPP. 
 
Problemy z którymi zgłaszają się osoby poszukujące pomocy w OIK. 
 
Kryzysy rodzinne :                                                                                         ilość porad 

� związane z etapami życia w rodzinie                                             30 
� kryzysy małżeńskie                                                                        25     
� przemoc w rodzinie                                                                        38 

 
Kryzysy psychiatryczne: 

� próby samobójcze                                                                                      7                                                                                 
� kryzysy wynikające z zaburzeń psychicznych                                        21 
� osobowościowe                                                                                         5 
� alkoholizm i inne uzależnienia                                                                59 
� osoby uzależnione od hazardu i gier komputerowych                            10                                                                                                    

 
Kryzysy sytuacyjne: 

� kryzysy związane z utratą bliskich                                                          10 
� kryzysy związane z rozwodem                                                                34 
� problemy wychowawcze z dziećmi                                                     

          ( bulimia, anoreksja, ADHD)                                                                     9 
� niepełnosprawność                                                                                   10 
� problemy związane ze sporządzeniem            34 

            wniosków do ZUS                                                                                                    
� problemy dotyczące  osób niepełnosprawnych                                       26   

 
 
                                                                                                                             
 W ramach poradnictwa i interwencji kryzysowej pracownik ściśle współpracuje                 
z Policją, kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi komisjami 
rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie naszego powiatu, Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami, Ośrodkiem Terapii Uzależnień                       
w Szczecinie, Szpitalem Psychiatrycznym w Szczecinie, oddziałem odwykowym, 
detoksykacyjnym w/w szpitala, oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
zwłaszcza Poradnią Uzależnień w Gryfinie. 
  W ramach specjalistycznego poradnictwa pracownik OIK udziela porad osobom           
i rodzinom które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 
swoich problemów życiowych.                                                      
 
 
 



 

 

Tabela VII . Rodzaj udzielanej pomocy
w latach 2008 do 2012 

 
 
 
Rok 

  
 
Sądy 

Gminne 
komisje 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych
 

2008   38         36
2009   42         32
2010   56         48
2011   61         53
2012   52         48
 
 
 
 

  
Wykres do tabeli VII. 
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Tabela  VIII.   Formy udzielanej pomocy. 
 
Rodzaj udzielonej 
pomocy 
 
 

Umieszczenie w 
schroniskach dla 
bezdomnych  

Umieszczenie  w 
Ośrodku Terapii 
Uzależnień w 
Szczecinie  lub 
Oddziale 
Odwykowym  

Umieszczenie w 
ośrodkach dla ofiar 
przemocy w rodzinie 

 
Bezpośrednie 
oddziaływanie  
poprzez kontakt 
osobisty lub 
telefoniczny 

 
 
              - 

 
 
            23 

 
Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia 
w Świnoujściu –  
 1 osoba dorosła  - 
matka  + 1 dziecko 

 
 
 
 
 
 
Tabela IX.  Ilość porad udzielonych  osobom uzależnionym 

i  współuzależnionym. 
 

Rodzaj udzielonej 
pomocy 

Osobom 
uzależnionym 

 Osobom współuzależnionym  

 
1.Poradnictwo 
    
2.Oddziaływanie 
terapeutyczne 
 
3.Umieszczenie na 
oddziale 
odwykowym, 
detoxie, 
i  Ośrodku Terapii 
Uzależnień 

 
          44 
 
 
          14 
 
 
           2 

 
          70 
 
 
          67          
 
 
            5 
           ( terapia) 

 
 
 
 
 
Pracownik Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej informuje petentów                                     
o przysługujących im prawach i uprawnieniach również w zakresie: 
 

� problemów mieszkaniowych              30 
� eksmisji                                               15 
� problemów finansowych                     36 
� poszukiwania pracy                             12 
� zadłużeń                                              15 
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� umieszczenia w DPS                            3 
� otrzymania orzeczenia 

o niepełnosprawności                          52 
 
 
   W 2012r. pracownik Interwencji Kryzysowej przeprowadził mediacje w 9 rodzinach  
w sprawach dotyczących osób nieletnich, rozpatrzył – 5 spraw , które wpłynęły do 
PCPR, uczestniczył w 6 interwencjach (na terenie powiatu gryfińskiego) w sprawach 
dotyczących: przemocy, nadużywania alkoholu przez rodziców i braku opieki nad 
nieletnimi dziećmi, problemów wychowawczych w rodzinie . Ponadto pracownik 
udziela informacje telefonicznie w sprawie w/w problemów –łącznie 148  udzielonych 
informacji.  
                                                    
W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie  z przepisami Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pracownik OIK  zrealizował 
opracowany „Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie”.  
W/w „Program” realizowany był w okresie sześciu miesięcy. Program ukończyło 17 
osób. 
W „Programie” wzięli udział sprawcy przemocy domowej skierowani przez Kuratorską 
Służbę Sądową w Gryfinie oraz osoby wobec których została założona „ Niebieska 
Karta”. W edycji pierwszej wzięło udział 6 osób, drugiej 11 osób. Program 
realizowany był w dwóch edycjach: od marca do końca maja 2012r. i od września do 
końca listopada 2012r. W większości  osoby biorące w” Programie” objęte były 
kuratelą  w związku z naruszeniem współżycia rodzinno – społecznego. Na wykonanie 
w/w zadania w 2012r. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał kwotę 21 000,00 zł.   
W/w  dotacja została w całości wykorzystana. 
 
Tabela X. „Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy 

w rodzinie” zrealizowany w latach 2007 do 2012r. 
 
L.p. Termin realizacji 

„Programu” 
Ilość osób biorących udział w „Programie” 

1.         2007             13 
2.         2008             16 
3.         2009             17 
4.         2010             14 
5.         2011             15 
6.         2012             17 
 



 

Wykres do Tabeli X. 
 
 
   Na przestrzeni sześciu lat w „
przemocy w rodzinie” wzię
 w „Pogłębionym programie korekcyjno 
w rodzinie.”  Kwota przyznana na w/w cel wynosi  ł
2012r.). 
 
W ramach realizacji programu korekcyjno
prowadzony jest monitoring osób uczestnicz
oddziaływań korekcyjnych i dowiedzie
powstrzymują się od stosowania przemocy.
Pracownik OIK prowadzi od 31 maja 2012r „Grup
w rodzinie. Spotkania odbywaj
Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje ze Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny
z siedzibą w Szczecinie na podstawie zawarte
sprawozdania miesięczne i roczne z działalno
Pokrzywdzonych Przestępstwem  istniej
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest
Tygodnia Pomocy Ofiarom Przest
prawnicy, prokuratorzy, policjanci, psychologowie, kuratorzy s
funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy pomocy społecznej itp.
W ramach szkolenia i doskonalenia kadr pomocy społecznej z terenu powiatu odbyły 
się trzy szkolenia z zakresy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. ( 
27.04.2012r.,15.06.2012r. i 21.11.2012r.) dotycz
robocze  w świetle programu
 w rodzinie” w drugim szkoleniu uczestniczyli członkowie Gminnych Zespołów 
Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania w Rodzinie, a prowadz
Renata Karwowska, Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W trzecim szkoleniu uczestniczyli pracownicy pomocy społecznej, szkolenie było nt. 
”Praca Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy                
w Rodzinie – studium przypadku”.
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W ramach OIK działa „Niebieski pokój” przesłuchań w którym przesłuchiwane są 
dzieci – uczestnicy różnych postępowań sądowych. Pokój jest wykorzystywany średnio 
kilka razy w miesiącu i odbywają się w nim wszystkie przesłuchania z udziałem dzieci.  
 
 
 
     VIII. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  
 
1.Podstawy funkcjonowania 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.  
Wykonuje zadania z zakresu: 

• pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, 
• rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,  

2.Zadania szczegółowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące 
zadania: 

3. 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, 

4. kierowano dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
5. zapewniono opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych,  
6. organizowano usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej                         

i kierowano osoby do DPS, 
7. udzielano informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się                      

o pomoc, 
8. prowadzono ośrodek interwencji kryzysowej oraz hostel dla ofiar 

przemocy, 
9. wspomagano osoby opuszczające zakłady karne i inne rodzaje placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i zakłady dla nieletnich, 
10. przyznawano pomoc pieniężną na usamodzielnienia oraz pokrywano 

wydatki związane z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym 
niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady 
poprawcze i rodziny zastępcze, 

11. przeszkolono kandydatów na rodziny zastępcze, 
12. organizowano opiekę zastępczą i udzielano wsparcia rodzinom zastępczym 

poprzez zatrudnionych koordynatorów ,   
13. udzielano pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania  

dzieci  
w rodzinach zastępczych, 

14. organizowana szkolenia i warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodzin 
zastępczych. 

15. współpracowano z organizacjami pozarządowymi, 
16. finansowano i nadzorowano 2 warsztaty terapii zajęciowej, 
17. orzekano o niepełnosprawności, wydawano orzeczenia, legitymacje                           

i  opinie dla osób niepełnosprawnych, 
18. dofinansowywano osobom niepełnosprawnym zakup sprzętu 

ortopedycznego                 i środków pomocniczych, 
19.  prowadzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, 
20. udzielano pomocy repatriantom,  
21.  udzielano porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych,  
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22.  funkcjonował „Błękitny pokój’ przesłuchań, 
23. współfinansowano działalność 8 świetlic środowiskowych o zasięgu  

ponadgminnym, 
24. prowadzono dwie trzymiesięczne edycje programu korekcyjno-

edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. 
25. zrealizowano  programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, 
26.  kontynuowano działalność  Ośrodka Informacji dla Osób 

Niepełnosprawnych  w Chojnie.  
27.  zrealizowano w partnerstwie z sześcioma gminami projekt pn. 

„Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 
W 2012 r. PCPR zorganizowało następujące szkolenia i konferencje 
dla pracowników pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim: 

 Szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie: procedura niebieskich 
kart. 27 kwietnia 2012r. Gryfino. 

 Gminne Zespoły Interdyscyplinarne - zasady funkcjonowanie. Szkolenie doradcze 
dot. pieczy zastępczej, wykonawca ROPS Szczecin -   10 lipca 2012r  

 Szkolenie doradcze ustalenie zasad współpracy  sądu  i  kuratorów  
      z organizatorem pieczy zastępczej.  5 października 2012r 

 Spotkanie doradcze dla koordynatorów pieczy zastępczej przeprowadzone przez 
doradcę ROPS  na zlecenie PCPR w Gryfinie - 22 października 2012r. 

 Spotkanie doradcze dla asystentów rodzin i koordynatorów pieczy – ustalenie zasad 
współpracy 25 października 2012r. wykonawca ROPS Szczecin. 

 Szkolenie dla służb pomocy, oświaty kuratorów sądowych. Rodzin zastępczych itp. 
na temat zespołu FAS - 14 listopada 2012r. 

 „Doradztwo  dla kadry projektu systemowego dotyczące sposobów realizacji 
projektu i jego rozliczania”-  spotkania comiesięczne. 
 

 Warsztaty wychowawcze dla rodziców zastępczych pt. „Jestem dobrym rodzicem 
zastępczym”.   

 Warsztaty  wychowawcze dla wychowanków rodzin zastępczych . Zaburzenia 
zachowania i profilaktyka uzależnień. 

 Warsztaty wychowawcze dla rodziców zastępczych pn. „ Jak pomóc nastolatkowi w 
kryzysie dorastania”.  

 Warsztaty wychowawcze dla rodziców zastępczych pn. „ Czy mogę ustrzec swoje 
dziecko przed niebezpieczeństwem uzależnień?”. 

 Warsztaty dla rodziców zastępczych pn. „ Wypalenie emocjonalne rodziców 
zastępczych- charakterystyka i przeciwdziałanie” 

 Warsztaty dla rodzin zastępczych pn. „ Kontakt rodziców biologicznych z dziećmi” 
 Warsztaty dla rodzin zastępczych pn. „ Zaburzenia więzi i relacji przywiązania” 
 Indywidualne wsparcie dla rodzin zastępczych – 4 rodziny 
 Szkolenie dla koordynatorów pieczy zastępczej, asystentów rodzinnych i kuratorów 
  Spotkanie doradcze dla koordynatorów pieczy zastępczej i asystentów rodzinnych. 
 Warsztaty superwizyjne dla koordynatorów pieczy zastępczej. 
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Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 roku 

Kadra pracowników PCPR w Gryfinie liczy w sumie 19 osób  z czego                                             
15 osób finansowanych jest z budżetu PCPR, pozostałe osoby zatrudnione są 
w ramach projektów ze środków zewnętrznych, wynagrodzenia dwóch osób 
(1 ½ etatu) pokrywane są z dotacji wojewódzkiej udzielanej Powiatowi na 
prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności. 

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

pomocy społecznej 
Wyższe studia magisterskie, kier. 
Politologia 

Studia podyplomowe: kierunek Prawo 
Administracyjne i Samorządowe, 

Studia podyplomowe: Organizacja i 
Administrowanie Pomocą Społeczną 

2. Konsultant ds. Poradnictwa 
 i Interwencji Kryzysowej 

Wyższe studia magisterskie kier. 
Socjologia 

Studia podyplomowe: Organizacja i 
Zarządzanie Pomocą Społeczną, Studia 
podyplomowe: Pozyskiwanie funduszy z 
Unii Europejskiej  

3. Inspektor  Wyższe studia magisterskie  kier. 
Socjologia, specjalność praca socjalna  

Studia podyplomowe – Mediacje ze 
szczególnym uwzględnieniem mediacji 
rodzinnych. 

4. Konsultant ds. placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 

Wyższe studia magisterskie kier. Nauki o 
Rodzinie 

5. Główna Księgowa Średnie, technik ekonomista 
6. Przewodnicząca 

Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o  
Niepełnosprawności  

Studia magisterskie na kierunku  
Socjologia Studia podyplomowe: 
Pozyskiwanie funduszy z Unii 
Europejskiej 

 
7. Starszy referent      Wyższe studia magisterskie kier. 

Socjologia Studia podyplomowe: 
„Organizacja i administrowanie pomocą 
społeczną” 

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

             9. Konsultant ds. Osób Studia inżynierskie na Akademii Rolniczej 
kierunek Biotechnologia i hodowla 
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Niepełnosprawnych 

  

  

zwierząt. Studia podyplomowe: 
„Pozyskiwanie funduszy unijnych ”Studia 
podyplomowe: „Organizacja i 
administrowanie pomocą społeczną” 

           10. Starszy pracownik socjalny 

 (projekt POKL) 

Studia Licencjackie 

Pedagogika - Praca socjalna   
           11.  Inspektor 

 (projekt POKL) 

Wyższe studia magisterskie  kier.  
Ekonomia. Studia podyplomowe: 
„Organizacja i administrowanie pomocą 
społeczną” 

            12. Inspektor Wyższe studia magisterskie kier. 
Socjologia 

            13. Referent ds. osób 
niepełnosprawnych Ośrodek 
Informacji w Chojnie 

Średnie ogólne 

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

Wyższe studia magisterskie na kierunku 
Politologia 

15. Starszy księgowy  Średnie techniczne – technik 
rachunkowości 

16. Referent Studia licencjackie – pedagogika 
opiekuńcza i resocjalizacyjna 

17. Sekretarz w Powiatowym 
Zespole ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności. 

Wyższe studia magisterskie- kier. 
administracja – bezpieczeństwo  publiczne 

18. Młodszy koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej 

Wyższe studia magisterskie – kier 
pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją 
ruchową. 

Studia podyplomowe – BHP 
19. Koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej 
Studia licencjackie  - Socjologia 

Studia podyplomowe – pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza 

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, stażyści, 
praktykanci  

1. A.G Prace interwencyjne – pracownik biurowy 
2. E.S Staż 
3. M.B Praktyki studenckie 
4. A.K. Praktyki studenckie 
5. K.W Praktyki studenckie 
6. C.S Praktyki studenckie 
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W 2012 r. w PCPR jedna pracownica ukończyła studia licencjackie na kierunku 
Pedagogika o specjalności praca socjalna. Jedna pracownica ukończyła studia wyższe    
magisterskie na kierunku Socjologia. Jedna pracownica ukończyła Studia podyplomowe – 
Mediacje ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych. 
 
Wykaz szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy PCPR w Gryfinie w 2012 
roku: 

 Szkolenie dot. nowego programu księgowo-kadrowego Vulcan styczeń- marzec 
2012r. Szczecin. 

 Obsługa elektronicznego systemu dot. wspierania rodzin i systemu pieczy 
zastępczej, Koszalin ZETO  28 lutego 2012r.  

  Konferencja dot. przeciwdziałania przemocy 29.02.2012r. Szczecin ZUW 
  Szkolenie na temat wdrożenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w Myśliborzu z udziałem posła na Sejm RP -  Magdaleny Kochan -  
6.03.2012r.”, 

 Szkolenie na temat oświadczeń majątkowych 14 marca 2012r. Starostwo Powiatowe 
w Gryfinie. 

 Konferencja na temat przeciwdziałania przemocy 28 marca 2012r. Szczecin ROPS. 
 „Spotkania informacyjno-warsztatowe dla koordynatorów projektów systemowych 

  w ramach Priorytetu VII POKL, w ramach projektu ROPS „Profesjonalne kadry 
lepsze jutro” 6-7 listopada 2012r w Trzęsaczu. organizator WUP i ROPS. 

 „Wdrażanie Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej - 30.03.2012r” ROPS 
 Szkolenie na temat zmian w przepisach dot. ochrony danych osobowych  

11 kwietnia 2012r Starostwo Powiatowe w Gryfinie” 
 Konwent dyrektorów PCPR w Szczecinku- 20 kwietnia 2012r, w Goleniowie - 04 

października 2012r. 
 Szkolenie Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych   w wymiarze 200 

godzin od kwietnia do listopada 2012r. ( zjazdy trzydniowe raz w miesiącu) 
 Szkolenie pn. „Partnerstwo w 4 krokach” 23 kwietnia 2012r. organizator  ROPS 

Szczecin, szkolenie odbyło się w Klubie Nauczyciela w Gryfinie. 
 Szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie: procedura niebieskich 

kart 27 kwietnia 2012r. Gryfino  organizator PCPR w Gryfinie. 
 Udział  w konferencji z okazji dnia godności osób z niepełnosprawnością 

intelektualną Gryfino organizator PSOUU 8 maja 2012r. 
 Wypalenie zawodowe pracowników  trzydniowe warsztaty wyjazdowe                              

w Niechorzu uczestniczyło 6 osób w terminach kwiecień -  czerwiec 2012r. 
 „Kontrola zarządcza”  -Starostwo Powiatowe w Gryfinie 05.06.2012r 

 i 04 grudnia 2012r, 
  Gminne Zespoły Interdyscyplinarne - zasady funkcjonowanie. Organizator PCPR                      

w Gryfinie. 
 Szkolenie Przewodniczących Powiatowych Zespołów ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności organizator WZOON w Szczecinie 21 czerwca 2012r. 
 Szkolenie na temat zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

26.06.2012r. organizator PFRON Szczecin. 
 Szkolenie doradcze dot. pieczy zastępczej, wykonawca ROPS Szczecin, organizator 

PCPR w Gryfinie  10 lipca 2012r. 
 Mediacje rodzinne -  Międzyzdroje 10.07.2012r. i 17.08.2012r. 
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 Metody terapeutyczne oraz obszary szczególnie istotne w pracy z dziećmi                         
i młodzieżą wykorzystywaną seksualnie 08.08 2012r. -  SOS dla Rodziny Szczecin. 

 Warsztaty szkoleniowe  dla pracowników socjalnych i sekretarzy  WZOON. 
 Kodeks postępowania administracyjnego  24.09.2012r. ROPS Szczecin  
 Praca socjalna to sztuka mądrego pomagania. ROPS Szczecin 18 września 2012r. 
 „Trójkąt pożytku publicznego”.  Szkolenie w Pobierowie organizator 

Stowarzyszenie „Promyk” w Mieszkowicach 24-26 września 2012r. 
 Profesjonaliści w lokalnym systemie profilaktyki krzywdzenia małych dzieci 24 

września 2012r SOS dla Rodziny. 
 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 24 września 2012 r. 

ROPS. 
 Szkolenie doradcze ustalenie zasad współpracy  sądu, kuratorów  

z organizatorem pieczy zastępczej.  Organizator PCPR Gryfino -  5 października 
2012r 

 Spotkanie doradcze dla koordynatorów pieczy zastępczej przeprowadzone przez 
doradcę ROPS 22 października 2012r. Organizator PCPR w Gryfinie. 

 Spotkanie doradcze dla asystentów rodzin i koordynatorów pieczy – ustalenie zasad 
współpracy 25 października 2012r. organizator PCPR wykonawca ROPS 

  Szkolenie dot. inwentaryzacji rocznej Vulcan Szczecin 12 listopada 2012r. 
  Szkolenie na temat „Niebieskich kart” przeprowadzone przez autora komentarza do 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  Grzegorza Wronę, 17-18 listopada 
2012r. 

 Szkolenie na temat możliwości zmiany zawodu organizator Cech Rzemiosł  
Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie 29 listopada 2012r. 

 Kampania medialna „Żółta Kartka” dla sprawców przemocy 12 grudnia 2012r. 
organizator Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie 

 Szkolenie dla służb pomocy, oświaty kuratorów sądowych na temat zespołu FAS. 
Organizator PCPR Gryfino. 

 Konferencja nt. Przeciwdziałania przemocy organizator UW sprawozdanie                      
z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie w 
powiatach woj.zachodniopomorskiego.17 grudnia 2012r. ZUW. 

 
   
 Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie 
gryfi ńskim 
 
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej 
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe  
centra pomocy rodzinie. 
 
Projektodawca: 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
 
Partnerzy: 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, 
Powiatowy Urząd Pracy. 
 
Wartość projektu w 2012 r.  1 813 590,00 zł. 
 
Kolejny 2012 rok realizacji projektu, który dotyczy Powiatu Gryfińskiego 
obejmującego 9 gmin z których 6 tworzy partnerstwo w projekcie z PCPR , są to gminy: 
Gryfino, Banie, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój, Moryń i Mieszkowice. Na koniec 
października 2011 r. w powiecie gryfińskim zarejestrowanych bezrobotnych było 5125 
os., z czego ponad połowę stanowiły kobiety (2877 tj. 56,14%). Nastąpił wzrost stopy 
bezrobocia, która na koniec października 2011 r. wynosiła 21%; Z informacji od 
partnerskich OPS-ów, wynika, że na dzień 31 października 2011 r z pomocy społecznej 
korzystało 4641 os., w tym: w OPS Mieszkowice 527os.,OPS Banie 894os.,OPS 
Widuchowa 364os.,OPS Moryń 335os.,OPS Gryfino 2130os.,OPS Trzcińsko-Zdrój 
391os. Ponad połowę stanowiły kobiety - 2126K, i 1409M. Brak zatrudnienia może 
wywoływać lub pogłębiać różne dysfunkcje społeczne takie jak: agresja, przemoc 
domowa, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
przestępczość. Patologie w rodzinie powodują, że staje się ona dysfunkcyjna i 
wykluczona bądź zagrożona wykluczeniem społecznym. Problem dysfunkcji dotyczy 
nie tylko dorosłych, ale w sposób szczególny dotyka dzieci, które nie znajdując oparcia 
i właściwej opieki we własnej rodzinie biologicznej są zagrożenie zabraniem z takiej 
rodziny. W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia działań wspierających 
rodziny we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania 
poprzez: pracę socjalną z rodziną, pracę asystenta rodziny, pobudzenie społecznej 
aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych.  
Szczególną grupę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowią os. 
niepełnosprawne z informacji uzyskanej z ww. OPS-ów wynika, że objętych pomocą 
społeczną jest 1062 os. niepełnosprawnych z czego kobiety stanowią 434 os. W 
związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia działań wspierających os. 
niepełnosprawne w integracji ze środowiskiem osób pełnosprawnych, m.in. poprzez: 
pracę socjalną, pracę asystentów osoby niepełnosprawnej, integracyjne wyjazdy 
kulturalno-rekreacyjne oraz warsztaty umiejętności. 
Projekt wpływa również na inne podmioty niż grupa docelowa np. najbliższe otoczenie 
uczestników projektu tj. dzieci, które osiągając  pełnoletność są narażone na powielanie 
tych samych negatywnych wzorców co ich rodzice, a to z kolei tworzy przed nimi 
trudną do pokonania barierę marginalizacji. Poprzez realizację projektu możemy 
pozytywnie wpływać na to najbliższe otoczenie uczestników, które pośrednio staje się 
beneficjatami projektu. Dzięki realizacji projektu możemy ukazywać dobre wzorce 
społeczno-wychowawcze nie tylko grupie docelowej projektu, ale i innym podmiotom 
tj. dzieciom uczestników oraz całemu środowisku lokalnemu, w którym funkcjonują 
uczestnicy. 
 
 
Uczestnicy: 
 
Grupę docelową stanowili  uczestnicy projektu (mężczyźni 32os. i kobiety 59os.) 
łącznie 91 osób-mieszkańców Powiatu Gryfińskiego: posiadający dzieci, korzystający z 
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pomocy społecznej, wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym, pracujący             
i nie pracujący, będący w wieku aktywności zawodowej, bezradni w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych. W szczególności osoby: bezrobotne -38os., długotrwale 
bezrobotne-18os.,nieaktywne zawodowo - 41os. Zatrudnieni - 12os, niepełnosprawni 
21os.,Uczestnicy projektu mieszczą się w kryteriach dostępu na 2012r tj. w OPS-ach 
osoby niepełnosprawne stanowią 10% uczestników, a w PCPR osoby  niepełnosprawne 
stanowią 53% uczestników projektu. Część osób dorosłych rekrutowanych do projektu 
wykazuje dysfunkcyjność i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych co 
prowadzi często do ustanowienia dozoru kuratora. Wśród uczestników są osoby 
kontynuujące uczestnictwo z 2011r-zgodnie z obowiązującym kryterium dostępu. 
OPS-y informują, że w zakresie ich działania grupa  rodzin i osób dysfunkcyjnych, a w 
szczególności bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest dość liczna. 
Grupy te wymagają wsparcia poprzez stworzenie kompleksowego specjalistycznego, 
poradnictwa rodzinnego opartego o: uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych  
i warsztatowych oraz indywidualną pracę z asystentem rodziny i specjalistami. 
 
Działania: 
 
1. Aktywna integracja: 

a) Zatrudniono Asystenta Rodziny, 
b) Zatrudniono asystenta osoby niepełnosprawnej, 
c) Przeprowadzono warsztaty praktycznych umiejętności - w tym kurs prawa 

jazdy, 
d) Udzielono wsparcia w postaci vouchera na zakup usług społecznych, 
e) Zatrudniono psychologa, 
f) Przeprowadzono warsztaty wyjazdowe z zakresu umiejętności rodzicielskich, 
g) Przeprowadzono warsztaty socjoterapeutyczne, 
h) Zatrudniono korepetytora dla dzieci beneficjentów mających problemy w nauce, 
i) Zatrudniono Prawnika do poradnictwa prawnego, 
j) Zorganizowano kilkudniowy wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny nad morzem 

dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.  
W ramach warsztatów umiejętności odbyły się kursy komputerowe                              
i  fotograficzne dla osób niepełnosprawnych. Beneficjenci warsztatów zostali 
wyposażeni w laptopy   lub aparaty fotograficzne w zależności od rodzaju 
warsztatu.. 

 
2. Działania o charakterze środowiskowym: 

a) Zorganizowano wycieczki  m.in. do: Trójmiasta, Kołobrzegu, Karpacza,  
b) Zorganizowano wiele spotkań integracyjno-edukacyjnych z beneficjentami, 
c) Zorganizowano imprezę rekreacyjną w Smętowicach „Piknik rodzinny”  
d) Zorganizowano Dzień Dziecka, 
e) Zorganizowano Imprezę Andrzejkowo-Mikołajkową w Kołobrzegu 
f) Zorganizowano dwie debaty społeczne z zakresu profilaktyki zdrowia                         

i profilaktyki uzależnień. 
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Budżet PCPR w 2012r. 

  PLAN  WYKONANIE 
      
DOCHODY         602 000,00                 641 930,51     

    
WYDATKI      5 066 702,20              4 184 037,86     
w tym:     

Placówki opiekuńczo-wychowawcze        477 741,00                 335 649,81     

Rodziny zastępcze     2 890 519,20              2 176 108,24     

Program korekcyjno-edukacyjny          21 000,00                   21 000,00     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie        649 668,00                 631 072,94     

Ośrodek Interwencji Kryzysowej          71 400,00                   68 876,94     
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności        200 000,00                 200 000,00     

Ośrodek Informacji w Chojnie          57 638,00                   56 997,72     

Projekt :Europejski Fundusz Społeczny POKL        698 736,00                 694 332,21     

 
Jako dysponent środków Starostwa 
Powiatowego 

      
WYDATKI      4 537 719,40              4 517 945,53     
w tym:     

Placówki opiekuńczo-wychowawcze        160 332,80                 160 300,38     

Rodziny zastępcze          49 740,00                   49 455,34     

Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez 
Stowarzyszenia i Zgromadzenie     3 079 502,00              3 079 502,00     

 WarsztatyTerapii Zajęciowej w Goszkowie i 
Gryfinie          88 776,00                   88 776,00     

Dotacja dla Stowarzyszeń  na inwestycje        156 000,00                 151 045,00     
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Europejski Fundusz Społeczny-Gminy 
Powiatu Gryfińskiego uczestniczące w 
partnerstwie Projektu EFS-"Minimalizacja 
wykluczenia społecznego w Powiecie 
Gryfińskim"     1 003 368,60                 988 866,81     

Środki zewnętrzne pozyskane przez PCPR w 2012r: 
 
1.Resortowy programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -dotacja w wys. 
46.342,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej. 
 
2.Dofinansowanie zadań publicznych w ramach dotacji celowej dla samorządu 
terytorialnego. Organ zlecający- Wojewoda Zachodniopomorski.  

 
a)Zwiększenie wysokości świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w 
rodzinach zastępczych, o których mowa w art. 226 ust.1 lit b ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. – 184.775 zł. 
b)Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 52.082 zł. 
c)Pomoc na kontynuowanie nauki dla osób, o których mowa w art. 240 ust. 3 ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – 1.729 zł 
 
3.Zwrot kosztów pobytu cudzoziemki w pieczy zastępczej - 41 050zł 
 
4.PFRON środki przyznane powiatowi wg  algorytmu - 1 866.124,00 zł, 
 
5.Pilotażowy program „Aktywny samorząd” kwota środków PFRON przyznana  
Powiatowi  w 2012r. - 235 333,00zł z czego wykorzystano  120 897,15zł. 

6.Program Wyrównywania Różnic Mi ędzy Regionami -  realizacja w 2012r.. 

a) Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Koszt realizacji projektu: 
131.979,00 zł. 
 
 Kwota przyznana przez PFRON na realizację projektu: 59.000,00zł, 
 72.979,00 zł  – sfinansowano ze środków własnych Powiatu Gryfińskiego,  
b) Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju”.  
Koszt realizacji projektu:102.090,00zł. 
Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu: 
51.045,00 zł. oraz 1.400,00 zł. na obsługę realizacji projektu 
51.045,00 zł – sfinansowano ze środków własnych Stowarzyszenia „Dom z Sercem”. 
c) Zakup dwóch mikrobusów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Chojnie.  
Koszt realizacji projektu: 223.800,00zł. 
Kwota środków PFRON     111.900,00zł, 
111.900,00zł sfinansowano ze środków własnych Powiatu Gryfińskiego, 
d) Budowa pochylni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie 
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 Koszt realizacji projektu: 9.651,54zł. 
 Kwota środków PFRON  wykorzystana na realizację projektu: 4.825,77zł, 
 Udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu: 4.825,77zł – sfinansowano ze 
środków własnych Powiatu Gryfińskiego, 
  

7. Powiatowy zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności dotacja w roku 
2012 – dotacja w wysokości – 200 000,00 

 
8. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.  
Na wykonanie w/w zadania w 2012r. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał kwotę 
21 000,00 zł 
 
9. Projekt systemowy EFS  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim 2007-
2013” 

Wartość całego projektu w 2012 r. -  1 813 590,00 zł. dla PCPR – 694 332,21     
 

IX. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ   
 

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

w drodze zakupów i darowizn specjalistycznego sprzętu służącego rehabilitacji; 
3) Kontynuacja realizacji  projektu systemowego w ramach priorytetu VII 

Programu    Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Minimalizacja Wykluczenia 
Społecznego w Powiecie Gryfińskim”;  

4) Kontynuowanie prowadzenia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem – zwiększanie oferty usług; 

5) Organizowanie szkoleń i doradztwa metodycznego dla pracowników pomocy 
społecznej w Powiecie Gryfińskim.  

6) Wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi klienta. 
7) Wprowadzenie szerszej oferty z zakresu poradnictwa rodzinnego                                  

i małżeńskiego. 
 
X. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY 
ZASTĘPCZEJ. 

 

1. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych: zawodowych, spokrewnionych, 
niespokrewnionych; 

2. Przeszkolenie wstępne wszystkich rodzin zastępczych spokrewnionych 
powołanych w 2012 i 2013r. 

3.  Szkolenie rodzin zastępczych wszystkich typów, udzielanie im  
profesjonalnego wsparcia; 

4. Opracowanie i realizacja programów z zakresu opieki nad dzieckiem                  
i rodziną, pozyskanie na ten cel środków pozabudżetowych; 

5. Dokonanie zmian organizacyjnych w Wielofunkcyjnej Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej – powołanie centrum administracyjno-
ekonomicznego; 
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