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I.POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE GRYFIŃSKIM 

Informacje wstępne 

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

1.”Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2015”,”  
2.”Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2003-2015”   
3.„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015” 

4. „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 . 

f)  
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.  

 

 

 



 

7 
 

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) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w  Chojnie. 
6) Mieszkania chronione w Chojnie. 
7)  113 rodzin zastępczych, w tym 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze              

o charakterze pogotowia rodzinnego, 3 zawodowe rodziny zastępcze w tym jedna 
specjalistyczna. 

8) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie. 
9) Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie z punktem wyjazdowym                     

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

II.PLACÓWKI  POMOCY  SPOŁECZNEJ  

 

Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej o łącznej 
liczbie 403 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 (120 miejsc) 

 

Sprawozdanie z działalności 
 Domu Pomocy Społecznej w Dębcach za 2013 r. 

 
1. NAZWA PLACÓWKI , ADRES, ORGAN PROWADZĄCY: 

 

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

 Adres: Dębce 11, 74-100 Gryfino, powiat gryfiński, województwo zach-pomorskie 
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 Organ prowadzący: Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach   
 Data wpisu w KRS: 01.03.2007 r. 
 Numer KRS: 0000275542 
 Numer REGON: 320340550 
 NIP: 858-17-80-586 

2. Liczba miejsc 83 
3. BUDŻET W ROKU 2014 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 

 

Dochody Stowarzyszenia pochodziły z następujących źródeł: 
 składek członkowskich, -             2 545,00 
 dotacji, -         463 060,00 
 darowizn, -           43 326,09 
 z  1 % -             5 461,00 
 PFRON. PUP i inne -         250 226,47 
 Odpłatność mieszkańców za pobyt - 2 228 351,42 
                  RAZEM  PRZYCHODY     2 992 969,98 ZŁ 

 
 
KOSZTORYS PRZYCHODÓW w ROKU 2014  NA PODSTAWIE  RACHUNKU 
WYNIKÓW 
 

 

 

 

 WYSZCZEGÓLNIENIE 

2013 rok 

Kwota z zł 

% 2014 rok 

Kwota z zł 

% 

A. Przychody z działalności statutowej 2 765 196,50 99,73 2 980 969,22 99,59

I. Składki brutto określone statutem 2 475,00 2 545,00 

II. Inne przychody określone statutem 2 762 721,50  2 978 424,22  

1. Przychody z działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego 

2 226 384,40  2 430 698,98  

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

1 291 020,47  1 463 988,07 

b. Dotacja Starostwa do remontu  i inne 0,00 0,00 

c. Odpłatność mieszkańców DPS  778 879,53 728 485,20 

d. Inne źródła  (PFRON, PUP) 156 484,40 238 225,71 

2. Przychody z działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 

0,00 35 878,15 
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3. Pozostałe przychody realizacji zadań 
statutowych 

536 337,10 511 847,09  

a. Darowizny pieniężne osób prawnych 5 817,75  43 326,09  

b. Wpłaty 1% podatku na OPP 6 300,35 5 461,00  

c. DOTACJE 524 219,00 463 060,00 

B. Pozostałe przychody   7 643,15 0,27 12 000,00 0,40

C. Przychody finansowe  0,00 0,76 0,01

  Razem przychody 2 772 839,65 100 2 992 969,98 100

 

4. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE:   
 

1) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz środków trwałych 
(zmywarka i obieraczka ) na łączną kwotę  120 962,79zł  ( w tym 80 000zł 
dofinansowanie ze środków PFRON za zakup samochodu) 

2) Wybudowanie windy osobowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych przez 
Starostwo Powiatowe w Gryfinie koszt inwestycji  324 056,13zł 

3) Poprawa infrastruktury Domu pomocy Społecznej w Dębcach poprzez wykonywanie 
konserwacji  bieżących budynków i pomieszczeń  takich jak: 
 

 Konserwacja ścian-malowanie i tapetowanie pokoi, łazienek i korytarzyków; 

 wymiana parapetów, żyrandoli, kinkietów, karniszy, firan i zasłon oraz 

częściowo mebli; 

 Częściowe malowanie elewacji pawilonu nr 1; 

 Konserwacja 11 pokoi mieszkalnych w pawilonie nr 1;  

 Renowacja 81szt. krzeseł tapicerowanych poprzez pokrycie nową tkaniną;  

 Wykonanie wiaty nad śmietnikiem; 

 Naprawa tarasu w pawilonie nr 1 oraz inne drobne konserwacje bieżące; 

 Przygotowanie ogrodu do sezonu letniego; 

 Malowanie pergoli i płotków na terenie Domu zagospodarowanie starego sadu 

        wraz z wycięciem drzew na zapleczu Domu; 

 Konserwacja 2 pokoi mieszkalnych na parterze w pawilonie nr 1. 
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Koszt ogółem wydatkowany na  konserwacje bieżące w 2014 roku wyniósł - 110 072 zł 

 
5. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ W 2014 r. 

 
1) Kwiecień 2014: 

a) 30 - Lecie DPS w Dębcach – koszt około 3.000,00 zł. 
2) Czerwiec 2014 r. 

a) Zawody wędkarskie (2 imprezy) – koszt około 7.000,00 zł.  (w części  
finansowane przez  PFRON – 3.896,00 zł.) 

3) Sierpień 2014 r. 
a) Spotkanie rodzin z mieszkańcami Domu (3 spotkania) – koszt około 5.000,00 zł. 

 

6. MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2013 ROKU WYNOSIŁ: 2 702,29 zł. 
 
7. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW: 

1) Szkolenie 34 pracowników  z zakresu:  „Dom Pomocy Społecznej – bez agresji ”, 
 

 
Sprawozdanie z działalności 

Domu Pomocy Społecznej w Moryniu za 2014 r. 
 

1. NAZWA PLACÓWKI, ADRES, ORGAN PROWADZĄCY: 
 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. 
 Liczba miejsc 120 

 

2. BUDŻET W ROKU 2014 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE: 
Dochody z następujących źródeł: 

 składek członkowskich,                        0,00 zł 
 dotacji,                             2 008 698,00 zł. 
 Odsetki na rach. – dotacja –                                                       16, 33 zł. 
 darowizn,                                    6 104,30 zł. 
 z  1 %                                             0.00 
  PFRON. PUP-                                             0,00 
 Odpłatność mieszkańców za pobyt –                                1 757 409,60 zł. 
 Środki własne + siostry   -                                                      23 631,80 zł. 
 Wpłaty pracowników + inni –                                                 40 586,42 zł. 
 Inne wpływy (dary rzeczowe) –                                             20 067,35 zł. 

 
               RAZEM  PRZYCHODY:                                      3 856 513,80 zł. 
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KOSZTORYS PRZYCHODÓW W ROKU 2013  NA PODSTAWIE  RACHUNKU 
WYNIKÓW 
 

 

 

 

 WYSZCZEGÓLNIENIE 

2013 rok 

Kwota z zł 

% 2014 rok 

Kwota w zł 

% 

A. Przychody z działalności statutowej 3 640 440,79 97,47 3 772 211,90 97,81

I. Składki brutto określone statutem  

II. Inne przychody określone statutem  

1. Przychody z działalności nieodpłatnej 
pożytku publicznego 

1 552 472,26 1 757 409,60 

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

846 655,32

 

1 111 262,66 

c Odpłatność mieszkańców DPS  705 816,94 646 146,94 

d Inne źródła  (PEFRON, PUP)  

2. Przychody z działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 

 

3. Pozostałe przychody realizacji zadań 
statutowych 

2 087 968,53 2 014 802,30 

a. Darowizny pieniężne osób prawnych 10 828,53 6 104,30 

b. Wpłaty 1% podatku na OPP 2 768,00 0,00 

c. DOTACJE 2 074 372,00 2 008 698,00 

B. Pozostałe przychody   48 953,93 1,31 20 067,35 0,52

C. Przychody finansowe  45 390,27 1,22 64 234,55 1,67

  Razem przychody 3 734 784,99 100 3 856 513,80 100

 

1. Ważniejsze inwestycje i remonty w placówce: 
 
W 2014r. Dom nie realizował żadnej inwestycji ze środków własnych. Zostały zamontowane 

kolektory słoneczne (solary) – zadanie finansowane przez Starostwo Powiatowe.  Naprawa 

windy w budynku głównym (zadanie finansowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz 

ze środków własnych). Przeprowadzono bieżące naprawy i remonty tj. odświeżenie (malowanie) 

pomieszczeń mieszkalnych, terapeutycznych  oraz holu. Wymiana posadzki w holu, drzwi 
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wejściowych do  budynku mieszkalno – rehabilitacyjnego oraz dalszy ciąg wymiany drzwi  (wg 

zaleceń pokontrolnych) – prace wykonane we własnym zakresie.  

 

 
2. Ważniejsze imprezy organizowane przez placówkę w 2014 r.: 
 
1) 10 stycznia – „Wspólne Kolędowanie” /udział wzięło ponad 100 osób również z 

innych placówek z terenu powiatu /  - 1 193,16 zł. (finansowanie: sponsorzy) 

2) 12 czerwca - Festiwal „Kwiatowa twórczość” / na terenie ogrodu / udział wzięło ok. 

200 osób– 5 297,93 zł. (dofinansowanie PFRON – 2 970,00, z budżetu Powiatu 

Gryfińskiego – 1 000,00 zł.,   sponsorzy + środki własne).  

3) W 2014r. organizowane były dla mieszkańców zabawy taneczne (tj. zabawa 

karnawałowa, ostatki, Walentynki, Andrzejki, Sylwester, oraz raz w tygodniu zabawy 

na świeżym powietrzu) 

4) Mieszkańcy uczestniczyli w wycieczkach – do Świnoujścia, Warszawy, Niegowa, 

Zakopanego, Sokółki, Szczecina, Górki Klasztornej) 

5) Organizowano turnusy rehabilitacyjne dla mieszkańców w Dziwnówku, Kołobrzegu, 

Międzywodziu oraz w Pogorzelicy. 

 

Na w/w imprezy Dom pozyskał sponsorów (dary rzeczowe). 
 

3. Miesięczny koszt utrzymania w 2014 roku  -  2 703,87 zł. 
 

4. Szkolenia dla pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji (np. szkoły, 
studia) 
 
- szkolenie nt. „Upośledzenia umysłowe a sprzężenia – podstawowe metody i formy 
pracy w odniesieniu do funkcjonowania społecznego” zorganizowane przez DPS w 
Moryniu 
- szkolenie nt: „Indywidualny plan wspierania mieszkańca oraz przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu oraz radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy” 
zorganizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. 

 
 

Sprawozdanie z działalności 
Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju za 2014 r. 

 
 

1. NAZWA PLACÓWKI , ADRES, ORGAN PROWADZĄCY: 
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 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 
 Liczba miejsc 81 

 
 

2. BUDŻET W ROKU 2014 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE: 
 

Dochody Stowarzyszenia pochodziły z następujących źródeł: 

 składek członkowskich  -       1.080,00 zł. 
 Dotacji  -   379.903,00 zł. 
 Darowizn  -        1.600,00 zł. 
 Z  1 %  -        2.232,00 zł. 
 PFRON. PUP i inne  -        5.650,90 zł. 
 Odpłatność mieszkańców za pobyt  - 2.302.842,11 zł. 

RAZEM  PRZYCHODY:    2.693.308,01 zł. 
 

 

KOSZTORYS PRZYCHODÓW W ROKU 2014 NA PODSTAWIE RACHUNKU 
WYNIKÓW 

 

 
Wyszczególnienie 

2013 rok 

kwota w zł 
% 

2014 rok 

kwota w zł 
% 

A. Przychody z 
działalności statutowej 

2.680.498,31 100 2.688.040,79 99,80

I. Składki brutto określone 
statutem 

1.340,00 1.080,00 

II. Inne przychody 
określone statutem 

0,00 0 0,00 0

1. Przychody z 
działalności odpłatnej 
pożytku publicznego 

2.631.990,48 2.667.598,79  

a. Budżet Gminy – dopłata 
dla mieszkańca do 
kosztów utrzymania 

1.566.803,22 1.703.946,11 
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zgodnie z ustawą 

b. Dotacja Starosty do 
remontu i inne 

450.295,00

(dot. wojewody 
w tym na 

standard 22.000 
zł.

364.373,00  

c. Odpłatność mieszkańców 
DPS 

612.955,35 598.896  

d. Inne źródła (PFRON, 
PUP) 

1.939,87 383,68  

2. Przychody z 
działalności 
nieodpłatnej pożytku 
publicznego 

0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe przychody z 
realizacji zadań 
statutowych 

47.167,83 19.362,00  

a. Darowizny pieniężne 
osób prawnych 

1.550,00 1.600,00 

b. Wpłaty 1% podatku na 
OPP 

1.665,70 2.232,00  

c. DOTACJE 43.949,17  15.530,00  

B. Pozostałe przychody 0,00 0,00 5.267,22 0,20

C. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem przychody: 2.680.498,31 100 2.693.308,01 100

 

 

3. INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE: 
            Ważniejsze inwestycje i remonty w placówce (zakres i koszt) 

 opracowanie dokumentacji projektowej schodów zewnętrznych przeciwpożarowych  
- 1.500,00 zł (środki własne) 

 opracowanie opinii geotermicznej o warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb 
ekspertyzy budowlanej – 1845,00 zł (środki własne) 
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 aktualizacja kosztorysów – Restauracja historycznego obiektu zabytkowego – 
11.030,00 zł (środki własne) 

 wykonanie ekspertyzy budowlanej do opinii technicznej ochrony 
przeciwwilgociowej ścian budynku dps – 2.460,00 zł (środki własne) 

 bieżąca naprawa i konserwacja pomieszczeń i sprzętów w dps, w tym wymiana 
oświetlenia ciągów komunikacyjnych i malowanie pomieszczeń mieszkalnych - 
29.898zł (środki własne) 

 zakupy inwestycyjne – 8.749,00 zł  w tym:  zestaw komputerowy, obieraczka; 
(środki własne) 

4. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ W 2014 r: 
1) Dzień Babci i Dziadka 
2) Dzień Kobiet 
3) Pożegnanie Lata – 7.768,32 (własne 3.268,32 PFRON 4.500). 
4) Andrzejki 
5) Mikołaj – 344,40 zł (własne) 

5. MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2014 ROKU WYNOSIŁ - 2.769,12 zł. 
 

6. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW: 

Szkolenia dla pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji (np. szkoły, studia) 
1) Prawa i obowiązki w zakresie depozytów mieszkańców DPS organizowane przez 

EDI Centrum Szkoleniowe Plewiska. Uczestnicy – kierownik zespołu i 2 prac. 
Socjalnych. 

2) Diagnoza mieszkańca oraz tworzenie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca 
DPS organizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki Kraków – uczestniczyło 
30 osób. 

 

                                                     

Sprawozdanie z działalności 
 Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie za 2014 r. 

 
 
1. NAZWA PLACÓWKI , ADRES, ORGAN PROWADZĄCY: 

 

 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. BUDŻET W ROKU 2014 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE: 
Dochody z następujących źródeł: 



 

16 
 

 składek członkowskich – 0,00 

 Dotacji – 2 036 138,00 

 Darowizn – 14 949,51 

 z  1 % - 0,00 

 PFRON. PUP i inne – 30 607,13 

 Odpłatność mieszkańców i gmin  za pobyt w dps – 1 623 449,82 

RAZEM  PRZYCHODY: 3 705 144,46  

 

 

KOSZTORYS PRZYCHODÓW W ROKU 2014 NA PODSTAWIE RACHUNKU 

WYNIKÓW 

 

 

Wyszczególnienie 

2013 rok

kwota w zł 

% 

2014 rok

kwota w zł 

% 

1.  Budżet Gminy – dopłata 

dla mieszkańca do 

kosztów utrzymania 

zgodnie z ustawą 727 220,57 19,56

 

 

 

770 214,30 20,78

2.  Odpłatność 

mieszkańców DPS 815 282,96 21,94

 

853 235,52 23,04

3.  Inne źródła (PFRON, 

PUP) 22 411,44 0,60

 

30 607,13 0,83

4.  Darowizny pieniężne 

osób prawnych 0,00 0

 

14 949,51 0,40

5.  DOTACJE 2 152 453,00 57,90 2 036 138,00 54,95

Razem przychody: 3 717 367,97 100    3 705 144,46 100

 

3 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE: 
 

1) Montaż podłogi w kwocie 25.066,92 zł 
2) Montaż drzwi w kwocie 6.765,00 zł.  
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5. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ W 2014 
r: 

 

1) Bal Karnawałowo –Walentynkowy, finansowany przez Stowarzyszenie MOST 
2) Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, finansowany przez Stowarzyszenie 

MOST 
3) Impreza plenerowa dla mieszkańców Gryfina ,,Podaruj Nam trochę słońca”, 

finansowany przez Fundację PGE „Energia z Sercem” 
4) Wycieczka do gospodarstwa Czeli, finansowana przez Stowarzyszenie MOST  
5) Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, finansowany przez PFRON                    

i sponsorów oraz Stowarzyszenie MOST 
6) Spotkanie opłatkowe + Jasełka – finansowane ze środków Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie koszt: 1988,55 zł. 
 

6. MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2014 ROKU WYNOSIŁ: 2.456,21 zł 
 
 

1) SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW: 
2) Szkolenie organizowane przez AKK pn. „Zasady sporządzania sprawozdań 

budżetowych przez jednostki organizacyjne powiatu” koszt: 253,84 zł. 
3) szkolenie organizowane przez Cech Rzemiosł Różnych w Gryfinie pn. „ Kadry i 

płace” koszt: 1353,00 zł.  
4) szkolenie organizowane przez Centrum Szkolenia EDI pn. „Prawa i obowiązki w 

zakresie depozytów mieszkańców Domu Pomocy społecznej – najczęstsze 
problemy” koszt: 290,00 zł. 

5) szkolenie zorganizowane przez Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej pn. 
„Ręczne techniki przemieszczania pacjentów” koszt: 1000,00 zł. 

 

 

 III. ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ 

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. 
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Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 
 

1) rodzinnej; 
2) instytucjonalnej. 

 

Rodzinna piecza zastępcza w 2014 r. 

Liczba rodzin zastępczych- 113 
Liczba dzieci w rodzinach zastępczych- 175 
 
I. Świadczenia dla rodzin zastępczych – 11.707.204,23 zł z tego: 
1.Rodziny zastępcze spokrewnione- 78, liczba dzieci 99 
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 5 
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 2 
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 
- 1078 świadczeń- 682.338,96 zł 
b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjętego dziecka  
- 1 świadczenie – 800,00 zł 
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 
- 27 świadczeń – 29.238,00 zł 
2.Rodziny zastępcze niezawodowe- 29, liczba dzieci 41 
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 4 
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 1 
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 
- 437 świadczenia- 437.677,19 zł 
b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjętego dziecka  
- 1 świadczenie – 1.000,00 zł 
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 
- 14 świadczeń – 14.757,04 zł 
 
3.Rodziny zastępcze zawodowe- 6, liczba dzieci 35 
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 0 
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 1 
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka 
- 289 świadczeń-   289.674,25 zł 
b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjętego dziecka  
- 8 świadczeń – 5.400,00 zł 
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania 
- 14 świadczeń – 16.800,00 zł 
Podstawą przyznania lub odmowy przyznania pomocy pieniężnej jest decyzja 
administracyjna. 
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Starosta Powiatu Gryfińskiego wydał 252 decyzje administracyjne zmieniających lub 
przyznające pomoc pieniężną. 
Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej ( Dz. U. z 2013, poz.135 z późn. zm.), powiat właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 
wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo 
rodzinnym domu dziecka.  
W roku 2014 r wpływy za pobyt dziecka z innego powiatu, przebywającego w rodzinie 
zastępczej na terenie powiatu gryfińskiego wynosiły 92.302,95 zł  

Wydatki powiatu gryfińskiego za pobyt dziecka pochodzącego z naszego powiatu, 
przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu wynosiły – 139.098,90 zł. 

II. Pomoc pieniężna dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych – 
229.518,79 zł 
w tym: 
1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki  

a) 31 wychowanków– 156.014,18 zł 
2.Pomoc pieniężna na usamodzielnienie  

b) 9 wychowanków – 39.564,00 zł 
3.Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie  

c) 10 wychowanków – 33.940,61 zł 
 

III. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci pokryte przez gminy  64 dzieci  151.862,46 
zł 
w tym: 

a) Gmina Gryfino- 31 dzieci – 82.515,05 zł 
b) Gmina Mieszkowice – 5 dzieci – 11.788,21 zł 
c) Gmina  Chojna - 10 dzieci – 26.851,99 zł 
d) Gmina Widuchowa – 7 dzieci – 11.608,77 zł 
e) Gmina Trzcińsko-Zdrój – 5 dzieci – 8.245,12 zł 
f) Gmina Banie – 2 dzieci – 677,84 zł 
g) Gmina Cedynia – 4 dzieci – 10.175,48 zł 

 
 
IV. Uchwała 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.  
Analizie poddano 350 rodziców biologicznych w tym: 
- 45 rodziców biologicznych nie żyje 
- 96 rodziców biologicznych płaci świadczenia alimentacyjne 
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- w 22 przypadkach ojcostwo nie zostało ustalone 
- w 167 przypadkach odstąpiono od ustalenia odpłatności ze względu na trudna sytuację 
materialno-bytową rodziców biologicznych 
- w 20 przypadkach  trwa ustalanie miejsca pobytu i sytuacji materialno-bytowej rodziców 
biologicznych. 
 
V. W ramach szkolenia rodzin zastępczych i kandydatów  na rodziny zastępcze 
przeszkolono: 
- 9 rodzin zastępczych niezawodowych 
 
 VI. W dniu 26 września 2014r rozstrzygnięty został konkurs w ramach resortowego 
programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014r. W ramach 
tego konkursu Powiat Gryfiński otrzymał dotację w wys. 9.070,00 zł  (wykorzystano 
kwotę 5.070,00 zł )   z przeznaczeniem na zrefinansowanie i dofinansowanie w roku 
2014 działań związanych ze szkoleniem rodzin zastępczych,  i przyznaniem pomocy dla 
rodzin zastępczych. 
 
VII. W  ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
na rok 2014r. Powiat Gryfiński otrzymał  dodatkowa dotację w wys. 20.519,00 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem 
zamieszkania dla rodzin niezawodowych i spokrewnionych. 
 
VIII. Organizator pieczy zastępczej zatrudnia 4 koordynatorów pieczy zastępczej.  W chwili 
obecnej wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu gryfińskiego objęte 
są opieką czterech koordynatorów pieczy zastępczej. Koordynatorzy dokonują oceny 
rodziny i oceny dziecka w rodzinie zastępczej oraz służą rodzinom pomocą                         
i wsparciem, średnio odwiedzają rodziny 3 razy w roku. Na podstawie ocen koordynatorów, 
organizator pieczy zastępczej składa do Sądu Rejonowego w Gryfinie roczne sprawozdanie 
dotyczące sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci w rodzinie zastępczej. W roku 2014 r. 
miały miejsce 398 odwiedzin koordynatorów pieczy w 113 rodzinach zastępczych – średnio 
4 odwiedziny w każdej rodzinie. 

W  ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2014” 
Powiat Gryfiński otrzymał dotację celową w wys. 44.000,00 zł z przeznaczeniem na 
wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępcze 
 

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE 
GRYFIŃSKIM 

 
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie ul. Podmurze 4a, 74-500 
Chojna 
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W dniu 29.11.2012r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę nr XVIII/148/2012r. w 
sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie 
w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie z dniem 01.01.2013r.              
W ramach Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                         
w Chojnie wyodrębniono następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze: 

1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 przy ul. Podmurze 4a w Chojnie 
2. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie 
3. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 3 przy ul. Dworcowej 3 w Trzcińsku 

Zdroju. 
„Centrum” jest jednostką budżetową, zapewniającą obsługę ekonomiczno -administracyjną i 
organizacyjną w/w placówek opiekuńczo-wychowawczych.  
W dniu 13.06.2013r. Wojewoda Zachodniopomorski Decyzjami o numerach: 23/2013, 24/2013 i 
25/2013 wydał Staroście Gryfińskiemu zezwolenia na prowadzenie wszystkich placówek 
opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w skład Centrum, na czas nieokreślony. 

Organizacja pracy w w/w placówkach w roku 2014 ukierunkowana była na zaspokajanie 
potrzeb życiowych dzieci, zgodnie z ustalonymi standardami opieki  i wychowania oraz 
standardami usług opiekuńczo - wychowawczych. 
Wychowawcy organizowali pracę w grupach oraz realizowali z dziećmi  indywidualne 
plany pracy, które modyfikowane były w zależności od zmieniającej się sytuacji  dzieci, nie 
rzadziej niż co pół roku.  

W placówkach działały stałe zespoły ds. okresowej oceny sytuacji  dziecka, w skład 
których wchodzili: dyrektor, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, wychowawca 
kierujący procesem wychowawczym dziecka oraz przedstawiciele ośrodka adopcyjno-
opiekuńczego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie                        
i kuratorzy sądowi. 

Praca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ukierunkowana była na 
funkcjonowanie zbliżone do modelu przeciętnej wielodzietnej rodziny. Utworzone grupy 
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 roku 2014 r. do PCPR wpłynęło 12 orzeczeń sądu dotyczących umieszczenia                   
w placówce opiekuńczo-wychowawczej 29 dzieci, z czego 14 dzieci pochodziło z terenu 
naszego powiatu. 
 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2014 roku wyniósł - 
2.703,11 zł. 

 

 

Liczba miejsc                                74

Liczba dzieci przebywających w placówce (średnioroczna) 67

Liczba dzieci skierowanych do placówki w 2014 roku  29  

Liczba osób zatrudnionych w placówce: 52
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- pracownicy pedagogiczni 

- pracownicy obsługi i administracji 

32

20  

Dotacja z budżetu powiatu 2.173.302,46 zł

Darowizny: 

- artykuły spożywcze od : 

- Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku 
Zdroju 

- Stowarzyszenie „RÓŻA”  z Chojny 

Razem 

10.448,50 zł

4.577,89 zł

15.026,39

 

Pracownicy pedagogiczni – 39 osób 

Wykaz stanowisk w administracji: 

1. dyrektor 
2. główna księgowa 
3. księgowa 
4. administrator ds. kadr 
5. administrator ds. gospodarczych 
6. referent  
7. intendent 

 
Wykaz stanowisk obsługi: 

1. konserwator – kierowca  - 2  
2. kucharka – 2  
3. sprzątaczka – 2  

 

1. Liczba osób zatrudnionych w placówce wg stanu na 31.12.2014 r. – 52 
 

2. Kwalifikacje pracowników pedagogicznych : 
a) kwalifikacje wychowawców :  

- wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - 17 

- wyższe studia zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym - 12 

- wyższe studia zawodowe – specjalność nauczycielska – 1 

      b)   kwalifikacje pedagogów : 
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                        - wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym  

 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH DOSKONALĄCYCH WARSZTAT PRACY                     
W ROKU 2014 

 

Lp 

 

Imię i 
nazwisko  

 

Data  

 

Przez kogo 
organizowane  

 

Temat szkolenia  

 

1. 

 

B.A 

 

08.01.2014 

20.01.2014  

Ośrodek Szkoleniowy 
„Ronin” w Goleniowie 

10-godzinne szkolenie 
„Podstawy bezpieczeństwa 
osobistego nauczyciela” 

 

2. G. R 17.02.2014-
28.02.2014 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
Praktycznego przy 
Cechu Rzemiosł 
Różnych i 
Przedsiębiorców w 
Gryfinie 

 

10-godzinny kurs „Kadry i 
płace” 

3. J. K. 

J. S. 

K. O 

E. Ś 

K. S 

M. K 

M. Z 

A. K 

M. S 

J. S 

K. R 

21.03.2014  Dyrektor Centrum 
Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w 
Chojnie 

szkolenie z zakresu: 

„Prowadzenie dokumentacji 
wychowanków placówki 
opiekuńczo -wychowawczej”
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K. W 

M. Ł 

K. D 

M. K.  

4. J. K 

P. P 

P. B 

J. W 

A. B 

B.W 

E. J 

J. S 

K. O 

E. Ś 

K.S 

M.K 

A.K 

M.Z 

A. K 

M. S 

J. S 

K. R 

M.B 

K. S 

E. G 

K. W 

M. Ł 

15.05.2014 Centrum Praw 
Człowieka i 
Profilaktyki Patologii 
Społecznych w 
Szczecinku 

4-godzinne szkolenie 
„Psychospołeczne i prawne 
skutki agresji i przemocy w 
placówce socjalizacyjnej” 
oraz „Interwencja kryzysowa 
placówce socjalizacyjnej” 
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M.W 

K. D  

M. G 

A.K 

L. T 

K.S 

5. E.O 30.09.2014 Akademia Kształcenia 
Kadr 

Szkolenie „Zasady 
sporządzania sprawozdań 
budżetowych przez jednostki 
organizacyjne powiatu” 

 

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PLACÓWCE – 2.532,45zł  

Ważniejsze imprezy organizowane przez  CPOW w Chojnie w 2014 roku 
 
1. Bal karnawałowy dla wychowanków 
2. Kolęda – wizyta duszpasterska 
3. Zabawa Walentynkowa 
4. Ferie zimowe (wyjazd na lodowisko i na basen, udział w imprezach organizowanych 

przez CK oraz Bibliotekę Miejską) 
5. 18-tki wychowanków 
6. Wspólne obchodzenie Świąt Wielkanocnych 
7. Przyjęcia z okazji I Komunii św. wychowanków 
8. Przyjęcia z okazji Sakramentu Bierzmowania wychowanków 
9. Dzień Dziecka 
10. Wycieczki rowerowe po okolicach Chojny i Trzcińska Zdroju połączone ze 

zwiedzaniem regionalnych zabytków 
11. Imprezy organizowane przy współudziale członków akcji humanitarnej „Życie” 

oddział Szczecin( koncert rapera Archi, warsztaty taneczne) 
12. Spotkania integracyjne – grillowanie, gry, zabawy 
13. Kolonie letnie w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia) 
14. Dzień chłopaka 
15. Udział w imprezach integracyjnych w DPS Moryń, DPS Trzcińsko-Zdrój i Gryfino 
16. Udział w meczu piłki nożnej Pogoń-Szczecin oraz piłki siatkowej w Szczecinie 
17. Święto Zmarłych 
18. Dzień Pracownika Socjalnego 
19. Zabawa Mikołajkowa 
20. Wigilia  
21. Zabawa Sylwestrowa  
22. Wyjazdy do kina oraz udział w imprezie organizowanej przez Seminarium Duchowne  

w Szczecinie 
23. Wyjazd do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na spotkanie z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia. 
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Dane dot. dzieci które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2014r. 

 
Lp. Powód opuszczenia placówki Ilość dzieci 

POW nr 1 POW nr 2 POW nr 3

1. Usamodzielnienie  0 3 6 

2. Adopcja 2 0 1 

3. Umieszczenie w rodzinie zastępczej 0 0 1 

4. Zmiana orzeczenia sądu na MOS lub MOW 0 0 2 

5. Powrót do domu rodzinnego 2 0 9 

6. Zmiana orzeczenia sądu na DPS 0 0 0 

7. Przeniesienie do innej placówki 0 0 1 

               
Łącznie: 

4 3 20 

                                  27 

 

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

Oprócz dzieci przebywających w placówkach na terenie naszego powiatu 5 dzieci ( jedno 
rodzeństwo) pochodzących z naszego terenu przebywało w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych: w powiecie białogardzkim - Wioska Dziecięca i na terenie Koszalina. W 
roku 2014 przekazano innym powiatom, jako zwrot środków ponoszonych na utrzymanie 
tych dzieci  kwotę 174.000,00 zł. 

Powiat Białogardzki – 4 dzieci – 139.200,00  

Miasto Koszalin – 1 dziecko – 34.800,00 

POROZUMIENIA Z POWIATAMI DOT. POBYTU DZIECI Z TERENU INNYCH 
POWIATÓW W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

POWIATU GRYFIŃSKIEGO 

W roku 2014 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego  
przebywało 42 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. W związku z powyższym 
przekazano nam, jako zwrot środków ponoszonych na ich utrzymanie kwotę 1.112.390,16 
zł. 

Powiat Kołobrzeski – 7 dzieci – 146.175,61  

Powiat Szczecinecki – 4 dzieci – 139.749,44 

Powiat Wałecki – 16 dzieci – 409.756,51 

Miasto Chorzów – 2 dzieci – 69.874,72 

Miasto Gorzów – 2 dzieci – 43.160,49 



 

27 
 

Miasto Szczecin – 8 dzieci – 279.498,88 

Powiat Brodnicki – 2 dzieci – 3.386,32 

Powiat Wejherowski – 1 dziecko – 20.788,19 

 

WYDATKI POKRYTE PRZEZ GMINY ZA DZIECI PRZEBYWAJĄCE                           
W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym od 
01.01.2012r. gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki                       
w wysokości: 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej  

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

 

 

 

Lp. Gmina Kwota dotacji 
przekazanej w 2014r. 

1. Banie 3.375,66 

2. Cedynia 3.624,62 

3. Chojna 6.965,35 

4. Gryfino 19.718,63 

5. Widuchowa 13.530,24 

             Ogółem: 47.214,50 
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POMOC FINANSOWA DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW 
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, MŁODZIEŻOWYCH 
OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH I MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW 

SOCJOTERAPII 

W roku 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                 
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.), która zróżnicowała 
zasady przyznawania świadczeń na usamodzielnienie się.  

Wychowankowie, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze przed dniem 
01.01.2012 r. oraz wychowankowie, którzy 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 
01.01.2012 r. otrzymują pomoc na usamodzielnienie  w oparciu o ustawę  o wpieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Rodzaj świadczeń na usamodzielnienie oraz ich wysokość jest do siebie zbliżona.  

 

Lp. 

 

Rodzaj pomocy 

 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy 

 

Kwota w zł 

1. Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki  

                  31        127.611,71 

 

2. 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

                      8              45.088,00 

 

3. 

Pomoc na zagospodarowanie        
w formie rzeczowej  

                     5               10.896,94 

 

4. 

 

Ogółem w roku 2014 z pomocy 
na usamodzielnienie w 
różnych formach korzystało: 

 

34 

 

      183.596,65 
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MIESZKANIA CHRONIONE 

Od 01.09.2009 r. uruchomiono działalność mieszkań chronionych dla pełnoletnich 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.                          
Do dnia 31.12.2014r. działały one w pomieszczeniach Internatu ZSP w Chojnie, przy                      
ul. Żółkiewskiego 5, natomiast od dnia 01.01.2015r. funkcjonują w budynku stanowiącym 
własność Powiatu Gryfińskiego w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1. Lokal mieszkalny 
przeznaczony na ten cel składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o łącznej 
powierzchni użytkowej 48,8 m². Liczba miejsc w mieszkaniu chronionym wynosi 4. Zmiana 
lokalizacji mieszkań chronionych wynikła z mniejszego zainteresowania tą formą pomocy 
oraz znacznymi kosztami utrzymania dotychczasowych pomieszczeń. Zamieszkanie w 
mieszkaniu chronionym jest alternatywą dla środowiska patogennego, do którego 
najczęściej powracali usamodzielniani wychowankowie. 

Lokatorzy mieszkań chronionych ponoszą odpłatność za swój pobyt w wysokości 250,00 zł 
miesięcznie. W roku 2014 mieszkało w nich 9 osób i kwota odpłatności wpłacona przez 
mieszkańców wyniosła 12.081,14 zł 

 

                                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 2014 r.  na realizację zadań wyniosła 1 410 733,00 zł, w tym wykorzystano 
na:  

1. Zobowiązania ( WTZ)    -    784 188,00 zł  
2.  Rehabilitację społeczną  -    580 400,00 zł 
3. Rehabilitację zawodową  -     45 245,00 zł 

 
Na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań realizowanych w 2014 r.  
ze środków PFRON, sfinansowano następujące zadania: 

Lp. Nazwa zadania 
Liczba osób 

korzystających 

Środki 
finansowe  

w     zł
1.    Jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gosp. lub rolniczej, 
       Finansowanie wydatków na instrumenty 

i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

    Zwroty kosztów wyposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej 

 
 
- instrumenty i usługi 
rynku pracy  2 osoby 
5.245,00 
-wyposażenie stanowiska 
– 1 osoba -40.000,00 

45.245,00 

2. Dofinansowanie kosztów działania WTZ-  
Goszków 

  
30  uczestników 

 
443.880,00

3. Dofinansowanie kosztów działania WTZ - 
Gryfino 

23 uczestników 340.308,00 
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4. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych 

87 uczestników 62.808,00 

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

9 osób : 
  

5 osób 
0 

4 osoby 

102.193,00 : 
  

92.503,00 
0,00 

   9.690,00 
6.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
 i środki pomocnicze 

460 osób 321.602,00 

7. Dofinansowanie sportu, kultury rekreacji 
Organizatorzy :  

12 umów na imprezy w 
których wzięło udział: 
1016 osób 

48.877,00 

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

     Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych MOST w Nowym 
Czarnowie – XI Powiatowa 
Prezentacja Życia Twórczego Osób 
Niepełnosprawnych, 

3.      Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym-
Koło w Gryfinie – Na szlakach Warmii 
i Mazur  

      Polski Związek Niewidomych- Koło  
w Gryfinie- Impreza Integracyjna, 
Kulturalna , Historyczna i 
Turystyczno- krajoznawcza w formie 
wycieczki do Trójmiasta i okolic,  

       Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Gryfinie- Wycieczka 
Krajoznawczo – Ziemia Przemyska i 
Bieszczadzka   

6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Gryfinie- Świat 
Inwalidów   

7. Stowarzyszenie Amazonek „EWA”- 
Obchody Pięciolecia  

8.  Stowarzyszenie  
Amazonek „EWA”- Wycieczka Wrocław , 

Wieliczka, Częstochowa  
    Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w 

Trzcińsku-Zdroju –Impreza 
integracyjno- rekreacyjna „ Pożegnanie 
Lata” 

10.  Stowarzyszenie „Jesteśmy”- Chojna – 
Dzień Godności. 
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11.   Stowarzyszenie  „ Pod Dębami – 
Dębce –„Relaks z wędką” 

12.Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego 
Moryń  –Festiwal –Kwiatowa 
Twórczość 

 8.  Zadania zlecone z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych fundacjom oraz 
organizacjom pozarządowym  
Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie 

1 umowa 
Nasza Szansa Na Lepsze 
Życie- gabinet 
logopedyczno- 
rehabilitacyjny- 
MOTYLEK 

  38.920,00 

9. Usługi tłumacza języka migowego lub 
tłumacza przewodnika 

1 osoba       6.000,00 

 
 
 
 

 

  

  
 
 
Informacja  o  Warsztatach Terapii Zajęciowej  w Powiecie Gryfińskim 
 

Lp. Nazwa Zadania WTZ Goszków WTZ Gryfino 

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

74-100 Gryfino, ul. 
Sprzymierzonych 5A 

2.  Nazwa 
organizatora 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” 

Polskie Stowarzyszenie Osób z 
Upośledzeniem  Umysłowym 
Koło w Gryfinie 

 
3. 

 
Data utworzenia 15.10.2004r. 

 

30.12.1998r. 

4. Liczba 
uczestników  

30 

 

23 

5. Liczba 
pomieszczeń 
zajmowanych  
  

11 

 

10 

6. Miesięczny koszt 
utrzymania 
uczestnika. 

 
1.370,00 zł 
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1382,85zł 

7. Środki 
wydatkowane w 
2014r.  

Ogółem:  493.200,00 w tym: 
 
PFRON -  443.880,00 zł 
 
Środki samorządu-  49.320,00zł 

Ogółem:  378.120,00 zł w tym:       

PFRON - 340.308,00zł 

Środki samorządu - 37,812,00zł 

8. Ważniejsze 
inwestycje 

Malowanie, odświeżenie całego 
obiektu. WTZ 

Brak ważniejszych inwestycji, ze 
względu na przygotowanie do 
zmiany siedziby.  

Większe zakupy: Notebook, 
mikrofony bezprzewodowe, pawilon 
ogrodowy, drukarka, krzesła 
biurowe, wiertarka udarowa. 

9. Kadra 
pracownicza 

9,63 etatów – 11 osób  
 
Kierownik 1 etat  

Księgowa ½ etatu 

Specjalista do spraw socjalnych i 
biurowych 1etat 

Terapeuta 6 etatów 

Psycholog 1/8 etat 

Kierowca –  Konserwator 1 etat 

Rehabilitant- umowa zlecenie 

Instruktor krawiectwa-umowa 
zlecenie   

Pracownik gospodarczy –umowa 
zlecenie 

Palacz –   Umowa Zlecenie  
 
 
  

8,75 etatu – 13 pracowników: 

Kierownik – 1 etat 

Terapeuta zajęciowy – 4 etaty 

 Instruktor zawodu – 0,875 etatu 

 Rehabilitant – 0,25 etatu 

Psycholog – 0,075 etatu 

Muzykoterapeuta – 0,075 etatu 

Pracownik biurowy/instruktor 
zawodu – 0,6 etatu 

Księgowy – 0,5 etatu 

Kierowca – 1 etat 

Pracownik gospodarczy – 0,375 
etatu 

10. Średnie 
miesięczne 
wynagrodzenie  2 607,97 zł brutto 

        

1 842,77 zł brutto 

 

11. Ważniejsze 
imprezy 
organizowane 
przez placówkę 

- Jasełka  

- Szlachetna paczka 

- 25.01.2014. Bal Charytatywny 

- 05.05.2014.Światowy Dzień 
Godności Osób z 
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- Organizacja Walentynek 

- Śniadanie Wielkanocne 

- Dzień Kobiet 

- Plener malarski 

- Zadanie publiczne „Plener 
Malarski. Artystą może być każdy 
sztuka osób niepełnosprawnych” 

- Wycieczka „Śladami Ojca 
Świętego Jana Pawła II”  

-Zadanie Publiczne Integracyjne 
Zawody Sportowe w tenisie 
stołowym dla Osób 
Niepełnosprawnych 

- Organizacja Olimpiady 
Integracyjnej o Puchar Starosty 
Gryfińskiego 

- Jubileusz 10-lecia WTZ w 
Goszkowie 

- Wizyta duszpasterza Ks. 
arcybiskupa Andrzeja Dzięgi  

- Zadanie publiczne „Piękno ziemi 
gryfińskiej w oczach osób 
niepełnosprawnych” 

- Przekazanie nowego samochodu 
połączone z Dniem Chłopaka” 

- Spotkanie opłatkowe 

Niepełnosprawnością Intelektualną 

- 06.06.2014.Wycieczka 
krajoznawczo-rekreacyjna: „Podróż 
moich marzeń - Dolina Miłości” 

- 09.06.2014.Zawody Pływackie 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
Festyn Rekreacyjno-Sportowy 

- 30.06 – 04.07.2014. Wycieczka 
„Szlakami Warmii i Mazur” 

- 13.09.2014. Piknik „Miasteczko 
Integracyjne” 

- 05.12.2014. Bal Mikołajkowy 

12. Formy aktywizacji 
zawodowej 

1.Udział uczestników WTZ w 
zajęciach grupowych prowadzonych 
przez doradcę zawodowego mające 
na celu: 

- świadomość podjęcia pracy i jej 
znaczenie w życiu człowieka 

- świadomość siebie, swoich 
mocnych stron, predyspozycji, 
kompetencji zawodowych 

- znajomość różnych zawodów i 
cech niezbędnych do ich 
wykonywania 

- znajomość różnych metod 

- Udział uczestników w szkoleniach 
zawodowych, projektach: 
„Niepełnosprawni do pracy!”, 
„Terapia, kurs, staż i pracę 
zdobywasz!” 

- Praktyka zawodowa w „Gazecie 
Gryfińskiej” 
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poszukiwania pracy 

- aktywne poszukiwanie pracy 

- przygotowanie się i zachowanie 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

2. Rozwijanie sprawności 
psychofizycznych niezbędnych do 
poszukiwania pracy 

3.Umożliwienie uczestnikom 
wyboru pracowni w celu 
odpowiedniego ukierunkowania  ich 
rozwoju zawodowego 

4.Wizyty w zakładach pracy – 
spotkania  z pracodawcami  
i pracownikami 

5.Praktyki zawodowe   u lokalnych 
przedsiębiorców

 
AKTYWNY SAMORZĄD W 2014 r. 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” kwota środków PFRON przyznana Powiatowi na 
realizację zadań 228.237,07 zł. z czego wykorzystano 227.276,00 zł. w następujący 
sposób: 

 a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
    - Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu- 1 
wniosek złożony i zrealizowany na kwotę 5 000,00 zł.  
    - Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 2 wnioski złożone                         
i zrealizowane na kwotę 2 565,00 zł.   
 
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 
informacyjnym: 
    -Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania- 11 złożonych wniosków z czego dwa nie spełniały wymogów formalnych. 
Zrealizowano 7 wniosków na kwotę 46710,00 zł. 
    -Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 3 wnioski złożone i zrealizowane na kwotę              
6 000,00 zł. 
c) Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się: 
   - Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 4 złożone 
wnioski z czego 1 nie spełniał wymogów formalnych. Trzech wnioskodawców otrzymało 
dofinansowanie do wózków elektrycznych na kwotę 34 720,00 zł. 
   - Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 wnioski złożone i zrealizowane na kwotę                    
3 060,00 zł. 
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  - Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości- 1 wniosek złożony         
i zrealizowany na kwotę 28 000,00 zł.  
    Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co 
najmniej na III poziomie jakości) brak chętnych wnioskodawców, 
d) Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej – brak chętnych wnioskodawców 
 
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  -  44 wnioski 
złożone i zrealizowane na kwotę 101 221,00 zł. 
 

 

„Program wyrównywania różnic między regionami II” 2014 r. 

W 2014 roku w ramach realizacji programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic 
między regionami II” przyznane zostało następujące dofinansowanie: 

1. Obszar „D” – likwidacja barier transportowych tj. zakup mikrobusów 
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla: 
a) Gminy Banie – mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 

- kwota dofinansowania 80.000,00 zł., 
2. Obszar „B” – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach, lub 

placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
poruszania się i komunikowania dla: 
a) Gminy Chojna – Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie 

– kwota dofinansowania 150.000,00 zł. 
W chwili obecnej ww. projekty są w trakcie realizacji, podpisano umowy pomiędzy 
Powiatem w ww. Gminami na przekazanie środków. Ostateczny termin rozliczenia środków 
z PFRON jest ustalony do dnia 30.09.2015 r. 
 

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 roku 2013 wypożyczono: 

Łóżko rehabilitacyjne – 5 

Wózek inwalidzki – 7 

Balkonik – 16 

Kule – 8 

Materac przeciwodleżynowy: 1 

Krzesło –toaleta – 1 
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Brakujący sprzęt: 

* wózki  inwalidzkie -   10  sztuk, 
* materace antyodleżynowe –  10  sztuk, 
* łóżka rehabilitacyjne - 10 sztuk. 
* parapodium -  2 sztuki. 
* pompy insulinowe -  2 sztuki 
* pionizatory – 2   sztuki  
* przenośniki kąpielowe  4 sztuki 
* koncentratory tlenu – 4  
 

  V. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA                                                    
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 2014r. 

      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 psychiatra  1 osoba 
 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 131 800zł 

Koszt wydania 1 orzeczenia – 83,90zł 

 

 

Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń i legitymacji w 2014r. 
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Liczba złożonych wniosków w 2014r. 

 
                     1732 
 

Liczba wydanych orzeczeń ogółem                      1571          
Liczba wydanych orzeczeń dla osób po 16 roku życia                      1356 
Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia                        215 
Liczba wydanych legitymacji                        374 
Liczba negatywnie wydanych orzeczeń: 
dla osób po 16 roku życia 
dla osób do 16 roku życia 

                         92 
                         36 
                         56 

 

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

 Osoby powyżej 16 roku życia, podział ze względu na cel składania wniosku: 
 odpowiednie zatrudnienie – 141 osób 
 uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 9 osób 
 konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
      – 89 osób 
 korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia – 328 osób 
 zasiłek pielęgnacyjny – 652 osoby 
 korzystanie z karty parkingowej – 189 osób 
 inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 109 osób 
 
 Ogółem:   1517 osoby 
 

 Osoby przed ukończeniem 16 roku życia, podział ze względu na cel składania 
wniosku: 
 zasiłek pielęgnacyjny – 130 osób 
 świadczenie pielęgnacyjne    – 67 osób 
 inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 18 osób 
------------------------------------------------------------- 

 Ogółem:    215 osoby 
 
 

VI. OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   W CHOJNIE 

ZA 2014r 

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (OION) funkcjonuje od czerwca 2006 
roku. 

Działa on w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Do 
31.12.2010 roku Ośrodek był finansowany ze środków PFRON. Od 01.01.2011 roku 
placówka jest finansowana z budżetu Powiatu w Gryfinie. W OION zatrudnione są 2 osoby 
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niepełnosprawne - jedna na cały etat, druga na ½ etatu. Od stycznia 2013 roku dwa razy               
w tygodniu w Ośrodku pełni dyżury Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

Priorytetem w działalności OION jest funkcja informacyjna, dzięki której następuje: 
- ograniczenie procesu marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych; 
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym  
  i zawodowym; 
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do praw, dóbr i usług; 
- zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego; 
- wyrównywanie szans i stwarzanie warunków do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
OION służy merytorycznym wsparciem w zakresie wiedzy dotyczącej ulg i uprawnień osób 
niepełnosprawnych, dostarcza rzetelnych i kompleksowych informacji służących 
wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej i zawodowej. 
Wychodząc naprzeciw społeczeństwu w dalszym ciągu realizujemy dyżury w Cedyni. 

OION informuje w szczególności o: 

a) ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych wynikających z obowiązujących źródeł 
prawa; 
b) możliwościach wsparcia finansowego,  rzeczowego osób niepełnosprawnych  
w szczególności dotyczących: 
- przekwalifikowania i szkoleń; 
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 
- likwidacji barier funkcjonalnych; 
- turnusów rehabilitacyjnych 
c) działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne: 
d) ustawowym wspieraniu pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne; 
e) organizacjach i instytucjach prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
f) programach PFRON skierowanych do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych. 
 

W roku 2014 w Ośrodku udzielono ogółem informacji dla 2015 osób w tym: 
- styczeń 196 
- luty 179 
- marzec 167 
- kwiecień 164 
- maj 158 
- czerwiec 170 
- lipiec 159 
- sierpień 177 
- wrzesień 169 
- październik 200 
- listopad 161 
- grudzień 115 
 
W szczególności informacje dotyczyły: 
 
- turnusów rehabilitacyjnych  
- orzecznictwa  
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  
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- barier funkcjonalnych  
- ulg i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa  
- pomocy Opieki Społecznej  
- Aktywnego Samorządu  
- kart parkingowych 
- dofinansowań dla pracodawców ze środków PFRON 
- inne (ZUS, PUP, inne instytucje, fundacje, rehabilitacja zawodowa, etc.)  
 
W roku 2014 w Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych złożono 503 wnioski         
w tym: 
 
 222 wnioski przyjęto na orzecznictwo 
152 na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
50- wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 
46- na turnus rehabilitacyjny, 
11- na Aktywny Samorząd 
9- na likwidacje barier funkcjonalnych,  
13 innych pism (rezygnacja z dofinansowania, uzupełnienie braków, etc.) 
Głównymi odbiorcami informacji są: osoby niepełnosprawnych, 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 i jej 
rodzajów.  
Metody działań Ośrodka polegają na: 
- udzielaniu informacji na miejscu w Ośrodku, jak również raz w miesiącu podczas dyżuru              
w Cedyni;  
Na dyżurach w Cedyni udzielono 76 informacji dla 31 osób. 
- wydawaniu i przyjmowaniu wniosków- dla osób niepełnosprawnych, opiekunów osób 
niepełnosprawnych jak i pracodawców osób niepełnosprawnych- na wszelakie 
dofinansowania i orzecznictwo.  
 

 

Filia Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w  Mieszkowicach              
z siedzibą w Ośrodku Zdrowia przy ulicy Poniatowskiego 15 

 
Sprawy załatwiane dla mieszkańców gminy Mieszkowice w tym osób niepełnosprawnych                 
i ich rodzin przez pracownika Ośrodka. 
 
1. Wydawanie i odbieranie kompletu dokumentów na orzeczenie o niepełnosprawności 
do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie 
- ogółem ilość wydanych kompletnych druków: 99 kompletów, 
- przekazanie kompletnych wniosków do Komisji: 103 wnioski. 
2. Wydawanie kompletnych wniosków na turnusy rehabilitacyjne dofinansowane ze 
środków PFRON:  16 wniosków, 
- przekazanie kompletnych dokumentów do PCPR:12 kompletów 
3. Wydawanie druków wniosków na likwidacje barier architektonicznych , barier 
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technicznych i w komunikowaniu: 13 wniosków, 
- przekazywanie kompletnych dokumentów z wnioskami do PCPR: 7 kompletów 
4. Wydawanie wszelkiego rodzaju periodyków oraz informatorów dla osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin, potencjalnych pracowników niepełnosprawnych                        
i pracodawców ogółem: 32 broszury i 21 informatorów. 
5. Wydawano kompletne druki i przekazano po uzupełnieniu do PCPR w Gryfinie 
wnioski na legitymacje osób niepełnosprawnych: 23 wnioski. 
6. Wydawano druki wniosków oraz przyjęto wypełnione kompletne wnioski na 
dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia higienicznego , aparatów słuchowych                
i sprzętu ortopedycznego ogółem: 21 wniosków. 
7. Przyjęto oraz przekazano kompletne wnioski na przyznanie karty parkingowej do 
Powiatowego Wydziału Komunikacji w Gryfinie ogółem: 17 wniosków. 
Ponadto udzielono pomocy mieszkańcom gminy Mieszkowice, w tym osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie: 
 
1. pomocy przy sporządzaniu wniosków do ZUS w Gryfinie: 15 wniosków ogółem 
- pomoc przy kompletowaniu i wypełnieniu wniosków rentowych dla 4 klientów, 
- kompletowanie dokumentów i pomoc przy wypełnieniu wniosku emerytalnego ZUS dla 
16 klientów 
- pomoc przy napisaniu sprzeciwu od orzeczeń pierwszych komisji ZUS dla 5 klientów, 
- pomoc przy napisaniu odwołań od orzeczeń lekarzy ZUS do Sądu pracy  dla 6 klientów, 
- ponadto pracownik Ośrodka po zapoznaniu się z problemem klienta skierował do oddziału 
informacji ZUS w Gryfinie 4 klientów. 
 
1. Pracownik Ośrodka udzielił pomocy przy składaniu odwołań do Wojewódzkiej 
Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie w 16 przypadkach. 
2. 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 1 
prośbę. Fundacja w roku 2014 nie udzieliła dofinansowania do rehabilitacji.   
3. Pracownik Ośrodka udzielił pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych przy 
napisaniu i skierowaniu odwołań od decyzji administracyjnych OPS i burmistrzów gmin do 
SKO w Szczecinie w 17 przypadkach. 
4. Pracownik Ośrodka udzielił pełnych informacji dla opiekunów i rodzin osób 
niepełnosprawnych na temat możliwości skorzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego na 
rzecz osoby niepełnosprawnej i zmiany przepisów dotyczących świadczenia 
pielęgnacyjnego w 10 przypadkach. 
5. Pracownik Ośrodka udzielił informacji na temat możliwości podjęcia pracy oraz 
rejestracji osób niepełnosprawnych w urzędach pracy lub przekierował na rozmowę z 
doradcą zawodu do Powiatowego Urzędu Pracy lub Wojewódzkiego Urzędu Pracy po 
wcześniejszym umówieniu wizyty klienta w 4 przypadkach. 
6. Pracownik Ośrodka udzielił pomocy przy napisaniu wniosków w sprawach 
rodzinnych i cywilnych Sądów Rejonowych, Sądów Okręgowych i skierował klientów do 
biur podawczych w  12 przypadkach. 
7. W jednym przypadku udzielono pomocy przy negocjacjach i prowadzono 
korespondencję z Biurami Windykacji w imieniu i za zgodą starszej osoby 
niepełnosprawnej. Sprawa zakończona przed Sądem Rejonowym w Gryfinie – wyrok 
pozytywny dla klienta Ośrodka. 
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Ponadto pracownik Ośrodka Informacyjnego po rozmowie wstępnej z klientem bądź jego 
rodziną skierował zainteresowanych do lekarzy specjalistów : laryngologa, psychiatry, 
okulisty, neurologa i ortopedy. Miało to miejsce w 12 przypadkach. 
Przekierowanie zainteresowanych z Ośrodka po rozpoznaniu sprawy przez pracownika, na 
rozmowę do Burmistrza Mieszkowic – 3 przypadki. 
Rozwiązywanie innych problemów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin przez 
pracownika Ośrodka miało miejsce w 12 przypadkach – należy zaliczyć do rozwiązywania 
innych problemów, takie przypadki jak: kompleksowe załatwienie nieodpłatnie wózków 
inwalidzkich, przekierowanie ważnych spraw osób niepełnosprawnych bezpośrednio do 
pracowników PCPR – psychologa, prawnika oraz pedagogów i psychologów zatrudnionych 
w PPP w Gryfinie i Chojnie. 
 Pracownik Ośrodka skierował  klientów na policję w 1 przypadku, do notariusza w 1 

przypadku do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w 
1 przypadku, do kancelarii komorników w 3 przypadkach. 

 
 Ogółem w ciągu 29 dyżurów obsługi Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 
odwiedziło 319 klientów. 
 
Ośrodek jest otwarty regularnie w każdą środę tygodnia, w godzinach 8:00 – 15:00. 
 
 

VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA 

 

OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ  

Ośrodek  Interwencji Kryzysowej wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 
2004r.o pomocy społecznej, oraz z ustawy z dnia 20 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie  w zakresie : 

- Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
- Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. 
- Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 
- Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status     
   uchodźcy. 
- Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. 

 W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania                         
i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie 
przyczyn                        i skutków przemocy w rodzinie prowadzony jest Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej. 
W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy:    
- psychologicznej, 
- poradnictwa prawnego,  
- poradnictwa socjalnego, 
- mediacji, 
- prowadzenia  oddziaływań terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, 
- prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. 
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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 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 2014r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnieni są profesjonaliści: 
psychologowie, prawnicy, socjolog i mediator. 
Poniżej tabela przedstawiająca rodzaj udzielanych porad, ilość przyjętych osób, oraz 
zastosowanie oddziaływań terapeutycznych. 
 
                         

Tabela I.  Rodzaj profesjonalnej pomocy w OIK.  

Profesjonalna pomoc Ilość przyjętych 
osób 

Ilość udzielonych  

porad 

Oddziaływania 
terapeutyczne 

 Psycholog           
Psycholog –przemoc 

Socjolog 

Prawnik 
 
Prawnik - przemoc  

 
Mediator 
       

 

99 

20 

22 

320 

16 

33 sesje mediacyjne 

 

         

        

             129 

20 

               66 

360 

                 80 

11  konsultacji 

 

 

   

  

        

 

 

           27 
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Pracownik Interwencji Kryzysowej udzielił 149 porad 120 osobom, oraz brał udział w 
siedmiu -interwencjach na terenie powiatu. Prawnik udzielił 360 porad , a w sprawie 
przemocy przyjął 16 osób -udzielił 80 porad,  psycholog  przyjął 99 osób udzielił 129  
porad. W  sprawie przemocy psycholog przyjął 20 klientów. 
Mediator przeprowadził  33 sesje mediacyjne  oraz udzielił 11 konsultacji mediacyjnych. 
Łącznie udzielono pomocy  3 074  osobom  zgłaszającym się do  PCPR. 
Tabela II. Profesjonalna pomoc psychologa OIK na przestrzeni lat 2012– 2014 (dyżury  
popołudniowe). 

 Rok  

 

Ilość przyjętych osób Ilość udzielonych porad  

2012           99           105                                                       

2013           70             79 

2014           99            129     

 

Wykres do Tabeli II. 

Tabela III. Profesjonalna pomoc socjologa OIK na przestrzeni lat 2012 – 2014  

                                                   (dyżury popołudniowe). 

 Rok 

 

Ilość przyjętych osób Ilość udzielonych porad 

2012              28             38 

2013              38             49 

2014              22             66 
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Wykres do tabeli III. 

 

Tabela IV. Zestawienie przedstawiające liczbę osób na przestrzeni lat, tj. 2012 – 2014r. 
wobec których użyto przemocy. 

Rok 

 

Liczba osób które 
zgłosiły się do OIK 

Liczba przesłanych przez Policję Niebieskich K

2012              38              33 

2013              21              39 

2014              22              42 

 

 

 

Wykres do tabeli IV. 
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W 22 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. Jedną matkę z dzieckiem umieszczono w 
Hostelu PCPR w Gryfinie , jedną matkę z dzieckiem umieszczono w mieszkaniu 
chronionym  
w Chojnie. 
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie przesłała 42  kopie założonych „Niebieskich Kart” 
wobec sprawców przemocy w rodzinie, na które pracownik udzielił pomocy w ramach 
posiadanych kompetencji uczestnicząc w interwencjach, oraz udzielił informacji zwrotnej 
KPP. 
Problemy z którymi zgłaszają się osoby poszukujące pomocy. 

Kryzysy rodzinne :                                                                              ilość porad 
-  związane z etapami życia w rodzinie                                                       28 
-  kryzysy małżeńskie                                                                                  34    
-  przemoc w rodzinie                                                                                  22 
Kryzysy psychiatryczne: 
- próby samobójcze                                                                                      11                                                     
- kryzysy wynikające z zaburzeń psychicznych                                          17 
- osobowościowe                                                                                          11 
- alkoholizm i inne uzależnienia                                                                  44 
- osoby uzależnione od hazardu i gier komputerowych                              11                                                     
Kryzysy sytuacyjne: 
- kryzysy związane z utratą bliskich                                                             8 
- kryzysy związane z rozwodem                                                                 36 
- problemy wychowawcze z dziećmi                                                        
 ( bulimia, anoreksja, ADHD)                                                                      6 
- niepełnosprawność                                                                                    14 
- problemy związane ze sporządzeniem                                                      39 
 wniosków do ZUS                                                                                                                   
 - problemy dotyczące  osób niepełnosprawnych                                        19                                                      
 W ramach poradnictwa i interwencji kryzysowej pracownik ściśle współpracuje                    
z Policją, Kuratorską Służbą Sądową w Gryfinie, ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi 
komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie naszego powiatu, poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie i w Chojnie, 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 udziela porad osobom                        
i rodzinom które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 
problemów życiowych.   
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Tabela V.  Rodzaj udzielanej pomocy przez pracownika PCPR. 

Rodzaj 
udzielonej 
pomocy 

 

  Sądy  

Gminne 
komisje 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 

Urząd Miasta 
i Gminy w 
Gryfinie  

Komisja 
Mieszkaniowa 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej 

 

Pomoc 

w napisaniu 
pisma do.. 

 

 

 

     56 

 

 

       42 

 

 

       30 

 

 

      41 

Udzielono pomocy w napisaniu pism 169 osobom. 

Tabela  VI  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 

 

 

          15 

 

 

            

 

          80 

 

 

          59         

 

 

          

            

        

          16 

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

- problemów mieszkaniowych              42 

- eksmisji                                                 8 

- problemów finansowych                     36 

- poszukiwania pracy                             32 

- zadłużeń                                               20 

- otrzymania orzeczenia      19 

 

    W 2014r. pracownik Interwencji Kryzysowej przeprowadził mediacje w  5 rodzinach              
w sprawach dotyczących osób nieletnich, rozpatrzył – 2 skargi, które wpłynęły do PCPR, 
uczestniczył w  siedmiu  interwencjach ( na terenie powiatu gryfińskiego) w sprawach 
dotyczących: przemocy, nadużywania alkoholu przez rodziców i barku opieki nad nieletnimi 
dziećmi, problemów wychowawczych w rodzinie (dotyczyły małoletnich dzieci). W wyniku 
pożaru  i utonięcia dziecka dwie interwencję w rodzinie przeprowadził doradca 
psychologiczny. Psycholog natomiast uczestniczył w  9 interwencjach domowych. 

Ponadto pracownik udzielał informacji telefonicznie w sprawie  w/w problemów - łącznie 
104 udzielonych informacji.  

     W ramach przeciwdziałania przemocy w  rodzinie zgodnie z przepisami Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  pracownik zrealizował opracowany 
„Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc  w rodzinie”.  

W/w „Program” realizowany był w okresie sześciu miesięcy. Do „Programu” przystąpiło 27 
osób –ukończyło 13. osób. Pierwsza edycja trwała od 11 marca do 05 czerwca 2014r. – 60 
godzin. Druga edycja od 17 września do 27 listopada  2014r. -60 godzin.  

  W „Programie” wzięli udział sprawcy przemocy domowej skierowani przez Kuratorską Służbę 
Sądową w Gryfinie, osoby wobec których została założona „Niebieska Karta” przez Policję lub 
ośrodek pomocy społecznej, a także osoby skierowane przez zespoły interdyscyplinarne ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dodatkowo 14 godzin  dydaktycznych przeznaczono na 
indywidualne spotkania dla żon, partnerek,  osób które ukończyły „Program korekcyjno- edukacyjny 
dla sprawców przemocy w rodzinie” 

Na wykonanie w/w zadania wykorzystano kwotę 18 000 zł. jest to dotacja celowa przekazana z 
budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiaty. W/w kwota została w całości wykorzystana. 
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Tabela VII. „Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” 
zrealizowany w latach 2012 do 2014r. 

 

L.p. Termin realizacji 
„Programu” 

Ilość osób które ukończyły  „Program” 

1.         2012             17 

2.         2013             14 

3.         2014             13 

 

  Pracownik prowadzi również monitoring osób uczestniczących w „Programie korekcyjno-
edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie” wysyłając wnioski do ośrodków pomocy 
społecznej, Kuratorskiej Służby Sądowej. 

W większości osoby uczestniczące w „Programie” objęte były kuratelą w związku z 
naruszeniem współżycia rodzinno- społecznego w szczególności skazanych z art.207 § 1 Kk  
Pracownik OIK prowadzi „Grupę Wsparcia” dla ofiar przemocy w rodzinie. Spotkania 
odbywają się jeden raz w miesiącu od godz.11.30 do 12.30. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny”                         
z siedzibą w Szczecinie na podstawie zawartego „Porozumienia.” Pracownik przedstawia  
sprawozdania miesięczne i roczne z działalności” Oddziału Ośrodka Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem” istniejącym przy PCPR w Gryfinie. 

W 2014r. na podstawie wypełnionych przez pracownika OIK „Wniosków                         
( załącznik  nr 4) o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu przestępstwem ze środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” wraz z pełną 
dokumentacją - cztery osoby  ofiary przemocy domowej z powiatu gryfińskiego otrzymały 
pomoc finansową o łącznej kwocie 3 002,86 zł. z Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem w Szczecinie. 

Pracownik OIK pilotował dyżury trwającego w dniach od 24 lutego do 01 marca 2014r 
”Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.” 

W ramach szkolenia i doskonalenia kadr pomocy społecznej z terenu powiatu odbyły się 
szkolenia nt. ”Formy pomocy rodzinie z problemem alkoholowym i przemocy” prowadzącą 
szkolenie była Pani Justyna Bągorska- specjalista terapii uzależnień.  

Drugie szkolenie w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie doradztwa   
specjalistycznego grupowego, prowadzącym szkolenie był Pan Ziemowit Pawluk inspektor 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W 2014r. pracownik  
OIK zorganizował  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Gryfińskiego z udziałem 
przedstawicieli wszystkich szkół ( podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne) w powiecie, 
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na temat zagrożeń wynikających z rosnącego zjawiska uzależnienia od alkoholu i środków 
psychoaktywnych. Szkolenie przeprowadził  Pan Kamil Klebański inspektor Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Ponadto odbyło się szkolenie nt. ”Jak walczyć ze stresem” oraz trzy spotkania nt. 
”Motywacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej” szkolenia przeprowadziła psycholog 
Pani Bożena Kawicka. 

  W 2014 r. pracownik OIK napisał i zrealizował projekt zatwierdzony przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej pt. „Powiat Gryfiński przeciw przemocy w rodzinie” Programu 
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.” Priorytet II Podejmowanie działań 
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koszt całkowity 
projektu wynosił 31 452,00.Realizacja projektu trwała od września do końca listopada 
2014r. Wszystkie zawarte działania zostały zrealizowane w terminie. 

We wrześniu odbyła się konferencja otwierająca projekt, na którą zaproszono 
przedstawicieli instytucji pomocowych Powiatu Gryfińskiego, Kolportowano opracowane 
we własnym zakresie  i wydrukowane ulotki. W ulotce zawarto informacje dotyczące 
przemocy w rodzinie, a także informacje o instytucjach  w Powiecie Gryfińskim świadczące 
pomoc ofiarom przemocy. Uruchomiono zakładkę na stronie www.pcpr-gryfino.pl                     
o realizacji projektu. W szkołach ogłoszono konkurs nt. ”Moja rodzina bez przemocy.” W 
efekcie nagrodzono 10 najciekawszych prac. Przeprowadzono badania ankietowe w 
szkołach średnich, w celu opracowania narzędzi badawczych do pomiaru społecznej skali 
zjawiska przemocy w rodzinie  na obszarze powiatu gryfińskiego. Ankietę opracowali 
socjologowie Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozdano 500 ankiet w szkołach 
ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. Analizie poddanych zostało 404 ankiety. 
Opracowano Powiatowy Raport. Kolejnym działaniem projektu było opracowanie                        
i wydrukowanie „Poradnika dobrego rodzica. Poradnik opracował trzyosobowy zespół 
pedagogów nauczycieli między innymi z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej                       
w Gryfinie. Zorganizowano szkolenia: dla rodziców oraz dla osób starszych w zakresie 
zapobiegania powielania złych wzorców rodzinnych i środowiskowych ora nabycia 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

W ramach festynu zorganizowano przedstawienie pt. ”Bella” o tematyce przemocy 
domowej, wystawione  przez Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży                 
z Krakowa Uczestniczyło  320 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Podczas konkursu rozdano nagrody. W prasie lokalnej ukazało się 5 artykułów 
informujących o realizacji projektu a także  informujących o konferencji  będącej 
zakończeniem projektu. 

Na konferencji  w dniu 27 listopada 2014r. przedstawiono efekty  wykonanych działań, 
rozdano  opracowane i wydrukowane ulotki, wydrukowane plakaty, wręczono nagrody za 
najciekawsze rysunki o problemie przemocy w rodzinie , a także przedstawiono analizę 
diagnostycznego kwestionariusza  społecznej skali przemocy domowej  na terenie powiatu 
gryfińskiego zawartej w Powiatowym Raporcie. 
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     VIII. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2014 r.  

1.Podstawy funkcjonowania 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.  
Wykonuje zadania z zakresu: 

 pomocy społecznej, 
 rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

2.Zadania szczegółowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: 
-     kierowano dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
       i zapewniono opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 
- 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;  
- organizowano usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej                          
i kierowano osoby do DPS, 
- udzielano informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się                          
o pomoc, 
-     prowadzono ośrodek interwencji kryzysowej oraz hostel dla ofiar przemocy, 
-  wspomagano osoby opuszczające zakłady karne i inne rodzaje placówek opiekuńczo-
wychowawczych i zakłady dla nieletnich, 
-   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, 
-    przeszkolono kandydatów na rodziny zastępcze, 
-  organizowano opiekę zastępczą i udzielano wsparcia rodzinom zastępczym poprzez 
zatrudnionych koordynatorów ,   
-  udzielano pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania  dzieci  
w rodzinach zastępczych, 
- organizowana szkolenia i warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodzin zastępczych. 
- współpracowano z organizacjami pozarządowymi, 
- finansowano i nadzorowano 2 warsztaty terapii zajęciowej, 
- orzekano o niepełnosprawności, wydawano orzeczenia, legitymacje                          
i  opinie dla osób niepełnosprawnych, 
- dofinansowywano osobom niepełnosprawnym zakup sprzętu ortopedycznego                          
i środków pomocniczych, 
-   prowadzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, 
-   udzielano pomocy repatriantom i cudzoziemcom,  
-   udzielano porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych, mediacji rodzinnych, 
-   funkcjonował „Niebieski pokój’ przesłuchań, 
-  prowadzono dwie trzymiesięczne edycje programu korekcyjno-edukacyjnego dla 
sprawców przemocy w rodzinie. 
-   zrealizowano  programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, 
-   kontynuowano działalność  Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  w Chojnie.  
-  zrealizowano w partnerstwie z sześcioma gminami projekt pn. „Minimalizacja 
wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
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 Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 roku 

Kadra pracowników PCPR w Gryfinie liczy w sumie 19 osób ( 17 ½ etatu)  z czego                          
15 ¼ etatów  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 

¼ etatu 

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 ds. rodzin pieczy 
zastępczej 

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 Studia licencjackie: kierunek: ekonomia 

6. Przewodnicząca 
Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o  
Niepełnosprawności  

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

 

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

Studia podyplomowe: Mediator społeczny
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             8. 

  

  

Konsultant ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

  

  

Studia inżynierskie na Akademii Rolniczej 
kierunek Biotechnologia i hodowla 
zwierząt. Studia podyplomowe: 
„Pozyskiwanie funduszy unijnych ”Studia 
podyplomowe: „Organizacja i 
administrowanie pomocą społeczną” 

9. Starszy pracownik socjalny 

 (projekt POKL) 

Studia Licencjackie 

Pedagogika - Praca socjalna   

10.  Inspektor ds. kadr ½ etatu 

 (projekt POKL) ½ etatu 

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

            11. Inspektor d/s. obsługi 
programu AS 

Wyższe studia magisterskie kier. 
Socjologia.  Studia podyplomowe: 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

            12. Referent ds. osób 
niepełnosprawnych Ośrodek 
Informacji w Chojnie 

Średnie ogólne. 

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

Wyższe studia magisterskie na kierunku 
Politologia 

14. Starszy księgowy  Średnie techniczne – technik 
rachunkowości 

15. Referent ds. PFRON Studia licencjackie – pedagogika 
opiekuńcza i resocjalizacyjna 

Studia podyplomowe: BHP 

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

Wyższe studia magisterskie- kier. 
administracja – bezpieczeństwo  publiczne

17. Koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej 

Studia licencjackie  - Socjologia 

Studia podyplomowe – pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza 

18. Młodszy koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej 

Wyższe studia magisterskie: pedagogika 

Studia podyplomowe: Organizacja 
pomocy społecznej 

19. Sprzątaczka Zasadnicza szkoła zawodowa: krawiec 
odzieży lekkiej 
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Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, stażyści, praktykanci 

1. A.Ś Staż – asystent osoby niepełnosprawnej 

2. D.L. Staż – pracownik biurowy 

3. B.M. Staż - sprzątaczka 

4. P.W. Staż – pracownik biurowy 

 

 

W ramach nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne do  PCPR  Sąd 
Rejonowy w Gryfinie skierował 29 skazanych z czego 7 osób nie zgłosiło się w celu 
odpracowania wskazanych w wyroku  sądu  godzin pracy.  

 
 
Wykaz szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy PCPR w Gryfinie w 2014 roku: 
 

 Szkolenie: Innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną – program 
edukacji społeczno-finansowej - styczeń 2014 r.  

 Szkolenie: Tryb udzielania zamówień publicznych – organizowane przez Centrum 
Szkoleniowe Przetargi Publiczne – styczeń 2014 r. 

 Kurs z zakresu kadr i płac zorganizowany przez Cech Rzemiosł Różnych                          
i Przedsiębiorców luty 2014 r. 

  Szkolenie z obsługi systemu informacyjnego: Opieka, rodziny zastępcze – 
organizowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – luty 2014 r. 

  Szkolenie: Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – organizator : Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego – kwiecień 2014 r. 

 Szkolenie :Aktywny Samorząd – maj 2014 r. 
 Szkolenie dotyczące zasad wydawania kart parkingowych – organizator: Biuro 

Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – wrzesień 2014 r. 
 Szkolenie: Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne 

powiatu – wrzesień 2014 r. 
 Szkolenie: Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej – nowe zasady wydawania decyzji – 

organizator: MB Center – październik 2014 r. 
 Szkolenie :Wypalenie zawodowe – PCPR Gryfino – listopad 2014 r. 
 Szkolenie Przewodniczących i Sekretarzy Powiatowych Zespołów ds. Orzekania                

o Niepełnosprawności – listopad 2014 r. 
 Szkolenie trenerskie dla edukatorów w ramach projektu „Aflon In Poland” – grudzień 

2014 r. 
 Szkolenie w sprawie przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych, ich kontroli            

i rozliczania w Powiecie Gryfińskim (cykl spotkań w ciągu całego roku, średnio 1 raz w 
miesiącu) 
 

 

 



 

54 
 

Projekt systemowy pn: 
„Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” 
 
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. 
Wartość projektu w 2014r. - łącznie: 1.760.181,77 zł. 

w tym wnioskowane dofinansowanie: 1.585.325,17 zł. 
 
 

Kolejny -  2014 rok realizacji projektu,  dotyczył Powiatu Gryfińskiego obejmującego 9 
gmin z których 6 tworzyło partnerstwo w projekcie z PCPR i były to gminy: Gryfino, Banie, 
Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój, Moryń i Mieszkowice. W projekcie przewidziano różne 
formy pomocy w zależności od potrzeb beneficjentów. Kadra projektu starała się 
zaplanować i zrealizować takie działania, które pozwolą beneficjentom wyjść z izolacji 
nabyć umiejętności z zakresu życia codziennego.  

.Niekiedy poważne problemy w rodzinie powodują, że staje się ona dysfunkcyjna                         
i wykluczona bądź zagrożona wykluczeniem społecznym. Problem dysfunkcyjności 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 i umieszczeniem w instytucjonalnych formach opieki. W związku z powyższym 
istniała 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 stanowiły osoby 
niepełnosprawne. W związku z powyższym istniała konieczność podjęcia działań 
wspierających osoby niepełnosprawne w integracji ze środowiskiem osób pełnosprawnych, 
m.in. poprzez: pracę socjalną, pracę asystentów osoby niepełnosprawnej, integracyjne 
wyjazdy kulturalno-rekreacyjne oraz warsztaty umiejętności. 

Projekt wpływał również na inne podmioty niż grupa docelowa np. najbliższe otoczenie 
uczestników projektu tj. dzieci w trakcie osiągania pełnoletniości 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 mogliśmy pozytywnie 
wpływać na to najbliższe otoczenie uczestników, które pośrednio stało się również 
beneficjentem projektu. Dzięki realizacji projektu mogliśmy ukazywać dobre wzorce 
społeczno-wychowawcze nie tylko grupie docelowej projektu ale i innym podmiotom tj. 
dzieciom uczestników oraz całemu środowisku lokalnemu, w którym funkcjonują nasi 
beneficjenci. 
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1. Osiągnięcia i realizacja celów projektu: 
 100% dzieci uczestników projektu pozostało w rodzinach biologicznych (nie trafiło 

do opieki zastępczej), 

 Podpisano 13 umów na zasadach kontraktu socjalnego, 

 Zatrudniono Specjalistów ds. pracy z rodziną, Asystentów osób niepełnosprawnych, 
Psychologa, Prawnika. 

 Wydano 52 zaświadczenia potwierdzających ukończenie warsztatów, w tym: 13-
psychologiczno-rozwijających, 13-szwalniczych, 13-rozwijających indywidualne 
umiejętności, 13-z podstawowej obsługi komputera, 

 Przeprowadzono warsztaty praktycznych umiejętności takie jak: warsztaty 
szwalnicze, kulinarne, komputerowe, które przyczyniły się do zwiększenia  
u uczestników projektu poczucia własnej wartości, co w przyszłości może 
przyczynić się do znalezienia zatrudnienia przez te osoby. 

 Przeprowadzono 6 drobnych remontów w rodzinach uczestniczących w projekcie, 
poprawiających  podstawowe warunki mieszkaniowe, 

 Trzynaście osób niepełnosprawnych otrzymało na własność laptopy  
z oprogramowaniem, na których pracowali podczas warsztatów z obsługi komputera, 

 Uczestnicy projektu (według swoich potrzeb) skorzystali z 9 voucherów tj. talonów 
na zakup usług społecznych m.in. optyczno-okulistycznych, ortopedycznych, 
protetycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych itp. 

 Dla dzieci mających problemy w nauce zapewniliśmy usługi edukacyjne dzięki 
czemu dzieci poprawiły swoje wyniki w nauce, 

 W okresie 12 miesięcy każdy uczestnik miał możliwość korzystania bezpłatnie  
z poradnictwa prawnego oraz psychologicznego. 

 W ramach działań o charakterze środowiskowych - dla uczestników projektu i ich 
najbliższego otoczenia zorganizowano wyjazdy do: Barlinka, Karpacza, Trójmiasta, 
Wrocławia, Torunia oraz Dziwnowa. Ponadto zorganizowano wyjazd rekreacyjny 
połączony z warsztatami nad morzem w Niechorzu. Zorganizowano rodzinne 
wyjazdy do kina. Wspólne wyjazdy przyczyniły się do: większego otwarcia 
uczestników projektu na innych ludzi, większej integracji społecznej osób 
pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi. Dla wielu uczestników do tej pory 
takie wspólne wyjazdy były nieosiągalne. 

 Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wyjazd do kina w Gorzowie Wlkp. połączony 
ze zwiedzaniem Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich. 

 Zorganizowano piknik rodzinny w Smętowicach z muzyką na żywo i Klaunami 
prowadzącymi zabawy sportowo rekreacyjne, podczas pikniku można było 
skorzystać z menu grillowego, 

 Zorganizowano imprezę mikołajkową w Barlinku - z Mikołajem, zabawami, 
konkursami oraz paczkami świątecznymi, 

 Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. 
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IX. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 
2015 R.  
 
1) Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy; 
2) Uzupełnienie wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pozyskanie  

w drodze zakupów  specjalistycznego sprzętu służącego rehabilitacji; 
3) Kontynuowanie prowadzenia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem – zwiększanie oferty usług; 
4) Organizowanie szkoleń i doradztwa metodycznego dla pracowników pomocy społecznej 

w Powiecie Gryfińskim;  
5) Wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi klienta; 
6) Wprowadzenie szerszej oferty z zakresu poradnictwa rodzinnego                          

i małżeńskiego; 
7) Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w Gryfinie; 
8) Podjęcie działań w zakresie utworzenia spółdzielni socjalnej lub ZAZ w Gryfinie dla 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Gryfińskiego. 
 
 
 

 
Finansowy wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015. 
 

1. Zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem PCPR w Gryfinie – 
754 301,00 zł. 

2. Zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Informacji 
dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie – 68 418,00 zł. 

3. Zabezpieczenie potrzeb funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności – 236 466,00 zł. 

4. Koszty funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej i specjalistycznego 
poradnictwa – 133 670,00 zł. 

5. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 
14 000,00 zł. 

6.  Uzupełnienie wyposażenia w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
w 2015r. – 50 000,00 zł. 
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X. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY  ZASTĘPCZEJ. 

 
1. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych: zawodowych, spokrewnionych, 

niespokrewnionych; 
2. Szkolenie rodzin zastępczych wszystkich typów, udzielanie im  profesjonalnego 

wsparcia; 
3. Opracowanie i realizacja programów z zakresu opieki nad dzieckiem                          

i rodziną, pozyskanie na ten cel środków pozabudżetowych; 
4. Powołanie pogotowia rodzinnego dla dzieci w wieku 3-10  lat. 
5. Powołanie 2 rodzinnych domów dziecka na bazie  rodzin zastępczych 

zawodowych. 
6. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w środowisku lokalnym. 
7. Wdrożenie programu edukacji ekonomicznej wśród wychowanków placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, usamodzielnianych wychowanków, mieszkańców 
dps,  uczestników WTZ itp. finansowanego ze środków FIO. 

 
Wykaz potrzeb w zakresie Zabezpieczenie funkcjonowania rodzin 
zastępczych w 2015r 
Planowana kwota zabezpieczająca  3.059.660,00 zł 
Lp.  Rodzaj zadania  
1. Zabezpieczenie środków na miesięczną pomoc pieniężną dla dziecka 

przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej 
100 dzieci x 660 zł  x 12 miesięcy                                                                       

792 000,00zł

2. Zabezpieczenie środków miesięczną pomoc pieniężną dla dziecka 
przebywającego w rodzinie zastępczej spokrewnionej posiadającego 
orzeczenie o niepełnosprawności lub umieszczonego na podstawie UPN  - 8 
dzieci x 860 zł x 12 miesięcy 

82 560 ,00 

3. Zabezpieczenie środków na miesięczną pomoc pieniężną dla dziecka 
 
 przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej posiadającego 
orzeczenie o niepełnosprawności lub umieszczonego na podstawie UPN  - 8 
dzieci x 860 zł x 12 miesięcy 

540 000,00 

4. Zabezpieczenie środków na miesięczną pomoc pieniężną dla dziecka 
przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej posiadającego 
orzeczenie o niepełnosprawności lub umieszczonego na podstawie UPN  -  4 
dzieci x 1200 zł x 12 miesięcy

57 600,00 

5. Zabezpieczenie środków na miesięczną pomoc pieniężną dla dziecka 
przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu 
dziecka 35 dzieci x 1000 zł x 12 miesięcy

420 000,00 

6. Zabezpieczenie środków miesięczną pomoc pieniężną dla dziecka 
przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej posiadającego orzeczenie 
o niepełnosprawności lub umieszczonego na podstawie UPN  -  4 dzieci x 
1200 zł x 12 miesięcy 

57 600,00 

7. Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków 
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 20 dzieci x 2000 zł 

40 000,00 

8. Dofinansowanie do wypoczynku dla każdego dziecka od 6 roku życia - 140 
dziecix1000 zł 

140 000,00 

9. Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane w związku z wystąpieniem 
zdarzenia losowego 5 dzieci x 1500 zł 

     7 500,00 

 
10. 

Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 
mieszkalnego dla prowadzącego rodzinny dom dziecka2 rodziny – 1.200,00 
zł x 12 miesięcznie 

28 800,00 



 

58 
 

11. Świadczenie pieniężne na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych 
wychowanków rodzin zastępczych 40 dzieci x 500 zł x 12 miesięcy 

240 000,00 

12. Jednorazowe świadczenie pieniężne na usamodzielnienie dla wychowanków 
rodzin zastępczych - 15 dzieci x 6600 zł 

99 000,00 

13. Jednorazowa pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla wychowanków 
rodzin zastępczych - 15 dzieci x 3000 zł 

45 000,00 

14. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi  zawodowych rodzin zastępczych i 
prowadzących rodzinny dom dziecka 6 rodzin x 3 500,00zł x 12 miesięcy 

252 000,00 

15. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi  dla osoby zatrudnionej w zawodowej 
rodzinie zastępczej - 6 osób x 1000 zł x 12 miesięcy 

72 000,00 

16. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla rodziny pomocowej - 4 rodziny x 
2.500 zł 

10 000,00 

17. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatorów rodzinnej opieki 
zastępczej - 4 osoby x 2200 zł x 12 miesięcy 

105 600,00 

18. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi psychologa i pedagoga - 2 osoby x 
2000 zł x 12 miesięcy 

48 000,00 

19. Zabezpieczenie środków na sporządzenie opinii psychologicznych rodzin 
zastępczych  20 rodzin x 100 zł 

2 000,00 

20. Zabezpieczenie środków na szkolenie rodzin zastępczych 20 000,00 
 Razem 3 059 660,00

 
 

Wykaz potrzeb w zakresie zabezpieczenia kosztów usamodzielnienia 
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze                    

w 2015r. 
 

PLANOWANA KWOTA ZABEZPIECZAJĄCA TO ZADANIE W 2015r. - 
311.101,00zł. 

1. Wychowankowie, którzy opuścili placówki socjalizacyjne przed dniem 
01.01.2012r.oraz wychowankowie opuszczający domy pomocy społecznej dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich poprawcze, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii. 

      a)  POMOC PIENIĘŻNA 

       5 osób - 5 świadczeń (6.588,00) = 32.940,00 

       3 osoby - 3 świadczenia (4.941,00) = 14.823,00 

 b)   POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI 

       15 osób – 180 świadczeń x 494,10 = 88.938,00 

   c)  POMOC RZECZOWA NA ZAGOSPODAROWANIE 

       3 osoby - 3 świadczenia (4.900,00) = 14.700,00 
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2. Wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze                         
i usamodzielnieni w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 
 

a) POMOC PIENIĘŻNA 

       5 osób - 5 świadczeń (6.600,00) = 33.000,00 

       3 osoby - 3 świadczenia (3.300,00) = 9.900,00 

2 osoby - 2 świadczenia (1.600,00) = 3.300,00 

b) POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI 

       20 osób – 200 świadczeń x 500,00 = 100.000,00 

c) POMOC RZECZOWA NA ZAGOSPODAROWANIE 

       5 osób – 5 świadczeń (1.500,00) = 7.500,00 

2 osoby – 2 świadczenia (3.000,00) = 6.000,00 

 

3. Zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych na terenie innych powiatów w 2015 roku. 

 

PLANOWANA KWOTA ZABEZPIECZAJACA TO ZADANIE – 222.000,00 zł 
 
Powiat Białogardzki 

4 dzieci x 3.100,00 zł (koszt utrzymania) x 12 m-cy = 148.800,00 

Prognozowany czas pobytu w placówce: 

1 dziecko – maj 2016r. 

2 dziecko – lipiec 2018r. 

3 dziecko – październik 2019r. 

4 dziecko – październik 2023r. 

Gmina Miasto Koszalin  

1 dziecko x 3.100,00 zł (koszt utrzymania) x 12 m-cy = 37.200,00 

Prognozowany czas pobytu w placówce: 

1 dziecko – maj 2015r. (koszt zaplanowano na cały rok kalendarzowy, gdyż pomimo 

ukończenia 18 lat, dziecko może przebywać w placówce do czasu ukończenia szkoły. 

Zabezpieczenie środków na ewentualne umieszczenie dziecka w innym powiecie. 

1 dziecko przyjęte interwencyjne do placówki ma terenie innego powiatu  

12 miesięcy x 3.000,00 = 36.000,00 

 
 
 


