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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  2016  –  2022”,  
2.”Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 -2022”  
3.„Powiatowy  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020”
4. „Program wspierania pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim w latach 2015-2017” 
 

      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. 



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 (t.j. z 2015, poz. 163 z późn.
zm.); 

3. Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnieniu  osób  niepełnosprawnych  (  t.j.  Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  127,  poz.  721,
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 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535 z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.249, poz. 2104 z
późn. zm.); 

7. Ustawa  z  dnia  13  czerwca  2003  r.  o  cudzoziemcach  (Dz.  U.  Nr.  128  poz.  1175
z późn. zm.); 

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr. 128 poz. 1176); 

9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr
137 poz. 887 z późn. zm.); 

10. 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.); 

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  z
2015 r.  poz. 1390 z późn. zm]; 

12. Ustawa z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr
179, poz. 1485); 

13. Ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 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.

3. Zadania własne powiatu



Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.  Dz. U. z 2015 r.
poz. 163 ) 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 (t.j Dz. U. z 2015 r.  poz. 332 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy:

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

 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.

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   ( t.j.
Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); 

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

 rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (ze środków PFRON).

6. Rehabilitacja społeczna i zawodowa - zadania realizowane w ramach środków 
PFRON

1) Rehabilitacja społeczna – realizowana przez PCPR:
a) dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych,
b) dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne

sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze,
c) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutku niepełnosprawności

i  likwidacji  barier  utrudniających  osobom  niepełnosprawnym  funkcjonowanie
w społeczeństwie,

d) organizowanie  i  finansowanie  warsztatów  terapii  zajęciowej,  dofinansowanie
imprez rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych organizowanych
przez organizacje społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych.

e) Zlecanie  organizacjom  pozarządowym  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych .

2) Rehabilitacja zawodowa – realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy:
 organizowanie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 
 dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie

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

niepełnosprawnych,
 finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy,
 przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. 

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)  115  rodzin  zastępczych,  w  tym  2  zawodowe  niespokrewnione  z  dzieckiem  rodziny
zastępcze  o charakterze pogotowia rodzinnego, 2 zawodowe rodziny zastępcze w tym
jedna specjalistyczna.

8)  Dwa Rodzinne Domy Dziecka w Borzymiu i Stokach.
9) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie.
10) Ośrodek Informacji  dla  Osób Niepełnosprawnych w Chojnie  z  punktem wyjazdowym

w   Mieszkowicach.
11) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie.
11)Bezpieczny  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 2015 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
zachodniopomorskie

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

2. BUDŻET W ROKU 2015 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Dochody Stowarzyszenia pochodziły z następujących źródeł:

 Dotacja    432.585,00 zł
 Odpłatność mieszkańców za pobyt    758.406,47 zł
 Odpłatność z gmin 1.533.744,38 zł
 Darowizny       30.852,32 zł
 PFRON, PUP i inne     159.070,63 zł

RAZEM DOCHODY:  2.914.658,80 zł

3. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE:  
Konserwacje bieżące budynków, pomieszczeń i terenu wokół DPS:

 Wymiana glazury w kuchni DPS;



 Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych na terenie DPS;
 Wymiana płytek na schodach wejściowych do pawilonu nr 1;
 Konserwacja  korytarza  przy  świetlicy  –  zerwanie  boazerii,  położenie  regipsów

i gładzenie ścian, wymiana oświetlenia;
 Wymiana paneli w świetlicy; 
 Koszt konserwacji bieżących:   48.371,00 zł;
 Modernizacja instalacji elektrycznej (7.376,40 zł) i gazowej (785,70 zł) w kuchni 

DPS;
 Wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie DPS (7 560 zł) oraz na stołówce DPS 

(1.290,60 zł);
 Wymiana kabla zasilającego kotłownię (6.000,00 zł);
 Montaż  hydrantów  wewnętrznych  (11.992,50  zł)  oraz  wyłączników

przeciwpożarowych (2.779,98 zł);
 Wykonanie monitoringu wizyjnego (10.366,44 zł) 
 Wykonanie  instrukcji  bezpieczeństwa pożarowego  (3.075 zł),  projektu  oświetlenia;

awaryjnego (2 460zł), projektu systemu oddymiania (2.337 zł).

4. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ W 2015 r.
 Zawody  wędkarskie  „Relaks  z  wędką”  –  czerwiec  2015  -  koszt   2.000  zł

finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia.
 Festyn rodzinny „Spotkanie rodzin” – sierpień 2015 r. koszt  2.000 zł finansowane

ze środków własnych Stowarzyszenia.

5. MIESIĘCZY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2015 r. –  2.880,66 zł.
 Liczba osób przyjętych w 2015 r.   -  14 osób

6. Szkolenia pracowników w 2015 r:
 „Indywidualny plan wspierania mieszkańca DPS”
 „Agresja i autoagresja mieszkańców DPS”
 „Techniki przemieszczania pacjentów”

Sprawozdanie z działalności
 Domu Pomocy Społecznej w Moryniu za 2015 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

2. BUDŻET W ROKU 2015 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:
Dochody Stowarzyszenia pochodziły z następujących źródeł:
 Dotacji 2.056.333,00
 Odsetek od dotacji             34,12
 Odpłatności mieszkańców za pobyt    631.783,02
 Odpłatności z Gmin 1.195.139,06



 Darowizn        7.169,90
 Środków własnych      27.123,62 
 Wpłat  pracowników + inne wpływy (dary rzeczowe)      50.177,98
 PFRON. PUP i inne        5.585,52

RAZEM  DOCHODY: 3.973.346,22

3. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE:
W  2015  r.  Dom  nie  realizował  żadnej  inwestycji.  Przeprowadzono  bieżące  naprawy  
i remonty tj. odświeżenie (malowanie, cyklinowanie) pomieszczeń mieszkalnych, wymiana
glazury i terakoty w łazienkach, jadalni, korytarzu, wymiana drzwi wejściowych oraz okien –
rodz. IX. Dokonano wymiany pozostałych drzwi (wg zaleceń pokontrolnych). Prace zostały
wykonane we własnym zakresie.
4. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ W 2015 r.:

1. 14  stycznia  –  „Wspólne  kolędowanie”  /  udział  wzięło  ponad  100  osób  również  
z innych placówek z terenu powiatu) – 1.205,19 zł. (finansowanie: sponsorzy)

2. 12  czerwca–  Wspólne  koncertowanie  „Siejmy radość”  /  na  terenie  ogrodu/  udział
wzięło ponad 300 osób: wśród nich byli mieszkańcy DPS (z naszego powiatu oraz  
ze Szczecina, Bielawek, Dolic, Berlina), uczestnicy WTZ, uczniowie szkół, oddział
przedszkolny  oraz  zaproszeni  goście  –  przedstawiciele  władz  powiatu,  gminy,
instytucji (dofinansowanie PFRON – 7.000,00 zł. z budżetu powiatu Gryfińskiego –
1.394,00 zł.: sponsorzy + środki własne – 3.623,01 zł. 

3. W  2015  r.  organizowane  były  dla  mieszkańców  zabawy  taneczne  (tj.  zabawa
karnawałowa,  ostatki,  Walentynki,  Andrzejki,  Sylwester  oraz  zabawy taneczne  na
świeżym powietrzu)

4. Mieszkańcy  uczestniczyli  w  wycieczkach  –  do  kina,  do  Przelewic  (ogród
dendrologiczny), Kołobrzegu, Warszawy, Zakopanego, Górki Klasztornej.

5. Organizowano turnusy rehabilitacyjne dla mieszkańców w Kołobrzegu i  Pogorzelicy.

5. MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2015 ROKU WYNOSIŁ  -  2.682,80 zł
 Liczba przyjętych do DPS osób w 2015 roku – 4 osoby

7. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW:
1. Szkolenia nt.: 

 „Depozyty mieszkańców DPS”,
 „Pielęgnacja i opieka nad osobami z nietrzymaniem moczu”,
 „Upośledzenie umysłowe a sprzężenia – podstawowe metody i formy pracy  

w odniesieniu do funkcjonowania społecznego”,
2. Kurs - „Dietetyka w domu pomocy społecznej”.

Sprawozdanie z działalności
 Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju za 2015 r.

1. NAZWA PLACÓWKI , ADRES, ORGAN PROWADZĄCY:
 Nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych 

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

2. BUDŻET W ROKU 2015 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:
Dochody Stowarzyszenia pochodziły z następujących źródeł:

 Dotacji        362.558 zł.



 Odpłatności mieszkańców za pobyt    600.647,93 zł.
 Odpłatności z Gmin 1.767.034,09 zł.
 Darowizn (od Powiatu
 - zestaw komputerowy)         3000,00 zł. 
 PFRON. PUP i inne        2.385,03 zł.
 RAZEM  DOCHODY: 2.735.625,05 zł.

3. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE:
 Remont elewacji budynku, ogrodzenia, oświetlenia i rewaloryzacja parku w ramach

RPO WZ pn: Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju – Restauracja historycznego obiektu
zabytkowego” – 1.535.027,00 zł (porozumienie z Powiatem Gryfińskim; finansowanie
75% - UM WZ, 25% - Powiat Gryfiński) – w trakcie rozliczenia

 bieżąca naprawa i konserwacja pomieszczeń i sprzętów w dps – 46.350,67 zł (środki
własne)

 opracowanie  programu  funkcjonalno-użytkowego  termomodernizacji  obiektu  dps
z oszacowaniem kosztu inwestycji – 3.690,00 zł (środki własne)

 wykonanie  instalacji  TV  w  budynku  dps  z  możliwością  odbioru  naziemnej  TV
cyfrowej,  połączenie  centralki  telefonicznej  linią  telefoniczną  eliminującą  montaż
przewodów na elewacji budynku” – 3.000,01 (środki własne)

4. WAŻNIEJSZE IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ W
2015 r:
 Dzień Babci i Dziadka
 Dzień Kobiet
 Pożegnanie Lata – 6.882,71 zł (PFRON - 3.000,00 zł, UM Trzcińsko Zdrój – 1.000,00 zł,

środki własne – 2.882,71 zł ) - organizowane przez Stowarzyszenie Dom z Sercem 
 Andrzejki
 Mikołaj

5. MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2015 ROKU WYNOSIŁ  - 2.825,93 zł
 Liczba przyjętych osób w ciągu 2015 r. - 9 osób

6. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW:
Szkolenia pn:
 „Zasady opieki nad osobami w podeszłym wieku”
 „Pielęgnacja i opieka nad osobami z nietrzymaniem moczu”

Sprawozdanie z działalności
 Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie za 2015 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 2015 W TYM POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE:
 Dotacja 2.007,650,00 zł. 
 Odpłatność mieszkańców za pobyt    875.514,45 zł.
 Odpłatność z Gmin    929.979,81 zł.
 Darowizny        2.800,00 zł.
 PFRON. PUP i inne      37.587,45 zł.



 RAZEM  DOCHODY: 3.853.531,71 zł.

3. WAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W PLACÓWCE:
 Modernizacja  instancji  wodno  –  kanalizacyjnej  w  Domu  Pomocy  Społecznej.

Remont łazienek i ciągów kanalizacyjnych - koszt około 43.000,00 zł 
 Ciągi komunikacyjne - wymiana drzwi, oklejenie ścian i drzwi płytą PCV, montaż

odbojnic - koszt około 40.000,00 zł
 Odświeżenie pomieszczeń (27 pokoi) -  uzupełnienie  ubytków, malowanie -  koszt

około 4.000,00 zł.
 Utworzenie i  wyposażenie sali  stymulacji  polisensorycznej  –  koszt  środki  własne

2.800,00  zł.  Pozostałe  środki  i  wykonawstwo  pozyskane  przez  Fundację  PGE
„Energia z Sercem”.

 Odświeżenie  pomieszczenia  (pokój  dziennego  pobytu)  -  uzupełnienie  ubytków,
malowanie - koszt około 300,00 zł.

4. WAŻNIEJSZE  IMPREZY  ORGANIZOWANE  PRZEZ
PLACÓWKĘ W 2015 r:
 24.01.2015 r. Zimowe ognisko, samochody terenowe. wolontariat z PGE. Koszt 200

zł środki własne
 09.05.2015  r.  Dzień  Godności  osób  niepełnosprawnych  oraz  spotkanie  ze

sportowcami KS „Espadon”  - Fundator „Espadon”
 01.06.2015 r. Dzień Dziecka organizowany przez DPS i  Stowarzyszenie „Jestem  

i Pomagam”. Koszt około 200 zł środki własne.
 15.10.2015  r.  Przegląd  Twórczości  Artystycznej  Osób  Niepełnosprawnych

i Przyjaciół.  Koszt : Stowarzyszenie „MOST” – 4604,15 zł, PEFRON – 4000 zł
 18.12.2015  r.  Otwarcie  Sali  Polisensorycznej.  Realizacja  Grupa  Wolontariacka

„Energia z Sercem”. Koszt wydatkowany przez Dom - 300 zł, środki własne.

5. MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2015 ROKU WYNOSIŁ: 2.778,92 zł
 W  roku  2015  r.  do  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Czarnowie  zostało

przyjętych  
6 osób.

6. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW:
 Kryteria  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  po  realizacji  ustawy Prawo  Zamówień

Publicznych  Przykłady  i  zastosowania  -  27.02.2015,  Cech  Rzemiosł  Różnych  
i Przedsiębiorców,

 Pielęgnacja i opieka osób z nietrzymaniem moczu - 10.03.2015, SCA Care of Life,
 Szkolenie z nowych technologii - 02.03.2015-13.03.2015, Altkom Akademia S.A,
 Opracowanie  i  realizacja  indywidualnych planów wsparcia  -  21.10.2015,  Instytut

Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie.

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.
       Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1) rodzinnej;
            2) instytucjonalnej.

1.Rodzinna piecza zastępcza w 2015 r.

Liczba rodzin zastępczych - 115
Liczba dzieci w rodzinach zastępczych- 180
Świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.758.324,87 zł
z tego:
Rodziny zastępcze spokrewnione - 80, liczba dzieci 105
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 15
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 1
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka
- 1112 świadczeń - 768.478,42 zł
b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
przyjętego dziecka 
- 8 świadczeń – 3.600,00 zł
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
- 16 świadczeń – 14.570,00 zł

Rodziny zastępcze niezawodowe - 29, liczba dzieci 43
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 4
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 1
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka
- 418 świadczeń - 431.466,35 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
- 7 świadczeń – 6.600,00 zł

Rodziny zastępcze zawodowe - 4, liczba dzieci 13
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 1
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 1
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka
- 95 świadczeń -   102.859,30 zł
b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
przyjętego dziecka 
- 7 świadczeń – 7.100,00 zł
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
- 4 świadczenia – 3.800,00 zł
d) dofinansowanie do remontu 
– 1 świadczenie – 4.000,00 zł



Rodzinne Domy Dziecka - 2, liczba dzieci 19
- zawiązane w okresie sprawozdawczym – 2
- rozwiązane w okresie sprawozdawczym – 0
a) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka
- 167 świadczeń-   171.047,34 zł
b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
przyjętego dziecka 
- 6 świadczeń – 9.200,00 zł
c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania
- 8 świadczeń – 7.700,00 zł
d pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego 
- 22 świadczenia – 17.324,66 zł

Podstawą  przyznania  lub  odmowy  przyznania  pomocy  pieniężnej  jest  decyzja
administracyjna.  Starosta  Powiatu  Gryfińskiego  wydał  162  decyzje  administracyjne
zmieniających lub przyznające świadczenia.
Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej ( Dz. U. z 2015, poz. 332 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
w rodzinnym domu dziecka. 
W roku  2015r  wpływy  za  pobyt  dziecka  z  innego  powiatu,  przebywającego  w  rodzinie
zastępczej na terenie powiatu gryfińskiego wynosiły 108.681,39 zł 
Wydatki  powiatu  gryfińskiego  za  pobyt  dziecka  pochodzącego  z  naszego  powiatu,
przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu wynosiły – 232.507,16 zł.

Pomoc  pieniężna  dla  usamodzielnionych  wychowanków  rodzin  zastępczych
– 209.578,80 zł
w tym:

 1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 
     - 36 wychowanków– 192.037,80 zł
     2.Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 
     - 3 wychowanków – 11.541,00 zł
     3.Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 
     - 3 wychowanków – 6.000,00 zł

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

a) Gmina Gryfino - 39 dzieci -118.072,63 zł
b) Gmina Mieszkowice -  10 dzieci  - 23.742,33 zł
c) Gmina  Chojna - 13 dzieci - 34.682,02 zł
d) Gmina Widuchowa - 5 dzieci - 14.644,09 zł
e) Gmina Trzcińsko Zdrój - 6 dzieci -  18.754,88 zł
f) Gmina Banie -  1 dziecko -  451,35 zł
g) Gmina Cedynia -  5 dzieci - 19.700,15 zł
h) Gmina Moryń -  4 dzieci -  22.647,10 zł
i) Gmina Stare Czarnowo - 2 dzieci - 705,10 zł



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,
zobowiązuje PCPR do  ustalania  sytuacji materialnej  360   rodziców biologicznych dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej. Ustalono że:  
- 47 rodziców biologicznych nie żyje
- 98 rodziców biologicznych płaci świadczenia alimentacyjne
- w 24 przypadkach ojcostwo nie zostało ustalone
-  w 169 przypadkach odstąpiono od ustalenia  odpłatności  ze  względu na  trudną sytuację
materialno-bytową rodziców biologicznych
- w 22 przypadkach  trwa ustalanie miejsca pobytu i sytuacji materialno-bytowej rodziców
biologicznych.

W ramach szkolenia rodzin zastępczych i kandydatów  na rodziny zastępcze skierowano
na szkolenie 6 osób.
 
Koordynatorzy pieczy zastępczej
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  ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015”
Powiat  Gryfiński  otrzymał  dotację  celową w wys.  44.400,00  zł  z  przeznaczeniem na
wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej.

Szkolenia dla rodziny zastępczych.

1. 17.04.2015 r – „Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze” – 7
osób. Prowadzący Bożena Kawicka.

2. 25.04.2016  r  –  „Mediacje  rodzinne  –  sposób  na  rozwiązywanie  konfliktów
w rodzinie, konflikty wśród wychowanków” – 6 osób (RDDZ). Prowadzący Bożena
Kawicka.

3. 26.04.2015r  –  „Roszczenia  rodziców  biologicznych  wobec  własnych  dzieci,  które
przebywają w pieczy zastępczej. Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży” – 6
osób (RDDZ). Prowadzący Bożena Kawicka

4. 18.06.2015r  –  „Spotkanie  informacyjno-doradcze  dla  zawodowych  rodzin
zastępczych. Grupa wsparcia” – 8 osób (RDDZ). Prowadzący Bożena Kawicka.

5. 26.10.2015r – „Samookaleczenia i próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży” – 6
osób (RDDZ). Prowadzący Bożena Kawicka.

6. 14.12.2015r  –  „Spotkanie  informacyjno-doradcze  dla  zawodowych  rodzin
zastępczych.  Grupa  wsparcia”  –  6  osób  (RDDZ).  Prowadzący  Dyrektor  PCPR
Marianna Kołodziejska-Nowicka



Wychowankowie pieczy zastępczej
1. 25.04.2015r – „Edukacja społeczno-ekonomiczna młodzieży.  Wybierz  Przyszłość –

program  edukacji  społeczno-finansowej”  –  11  osób.   Prowadzący  Adriana
Lewandowska i Katarzyna Poprawska

2. 26.04.2015r„Edukacja  społeczno-ekonomiczna  młodzieży.   Wybierz   Przyszłość  –
program  edukacji  społeczno-finansowej”  –  11  osób.   Prowadzący  Adriana
Lewandowska i Katarzyna Poprawska

Szkolenia dla Koordynatorów pieczy zastępczej
1. 03.09.2015r  –  „Działanie  koordynatorów  pieczy  zastępczej”  (PCPR  Gryfino  i

Pyrzyce) - 8 osób. Prowadzący Robert Bartosik.
20.05.2015r, 10.06.2015r, 07.07.2015r, 18.09.2015r, 18.11.2015r – „Superwizja” – 5 osób.
Prowadzący Jerzy Wójtowicz - ROPS.

2. Instytucjonalna piecza zastępcza

Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawczych.
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie
ul. Podmurze 4a, 74-500 Chojna

W ramach Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie funkcjonują
następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 przy ul. Podmurze 4a w Chojnie;
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie;
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 przy ul.  Dworcowej 3 w Trzcińsku-

Zdroju.
„Centrum” jest jednostką budżetową, zapewniającą obsługę ekonomiczno –administracyjną
i organizacyjną w/w placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Wszystkie  placówki  posiadają  zezwolenia  Wojewody  Zachodniopomorskiego  na
prowadzenie działalności, na czas nieokreślony.
Organizacja  pracy w w/w placówkach w roku 2015 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  2015r.  do  PCPR wpłynęło  14  orzeczeń  sądu  dotyczących  umieszczenia
w placówce opiekuńczo-wychowawczej  25 dzieci,  z  czego 20 dzieci  pochodziło z  terenu
naszego powiatu a 5 z terenu innych powiatów.



Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce w 2015 roku wyniósł - 2.735,55
zł.

Liczba osób zatrudnionych w placówce:
- pracownicy pedagogiczni
- pracownicy obsługi i administracji

50   w tym 3 – urlop wychow. 

33   w tym 1 – urlop wychow

17    w tym 2 – urlop wychow

Dotacja z budżetu powiatu 2.276.780,54

Darowizny:
- ziemniaki 
Razem

175,00
175,00

Kwalifikacje pracowników CPOW w Chojnie

   a)    kwalifikacje wychowawców : 
           - wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – 18 
           - wyższe studia magisterskie – teologia – 1 
           - wyższe studia zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym - 11
           - wyższe studia zawodowe – specjalność nauczycielska – 1
     b)   kwalifikacje pedagogów :
          - wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - 2

UDZIAŁ W SZKOLENIACH DOSKONALĄCYCH WARSZTAT PRACY W ROKU 
2015

Lp Imię i nazwisko Data Przez kogo
organizowane 

Temat szkolenia 

1 J. Jasińska 09.03.2015 Zakład Szkolenia i 
Ekspertyz PTE 
„PETEKS” – Wrocław 

Szkolenie „Transakcje 
wewnątrz wspólnotowe, 
eksport, import towarów     
i usług w 2015r.”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M. Siniak
J. Szpek
K. Różycka
M. Włodarczyk
A. Kałużna
E. Świercz
K. Osowska
M. Łagoda
W. Banaś
M. Zuzewicz
J. Skiba
M. Gąsior
K. Wysocka

20.04.2015 Akcja Humanitarna 
„Życie” – Oddział w 
Szczecinie

Szkolenie z zakresu 
pierwszej pomocy 



14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

W. Zaręba
E. Słowik
T. Adamus
A. Bułgajewska
M. Benacka
K. Siwik
M. Pluskot
K. Dziadul
K. Szyszkowska
M. Kurkowski
K. Sławińska
K. Frontczak
E. Janke
L. Tomin
B. Aksamitowski-
Woś
P. Przytuła
A. Krywalewicz
A. Kowalewska

1
2
3
4
5

K. Różycka
B. Aksamitowska-
Woś
N. Bąk
E. Bystrowska

17.11.2015 Ośrodek Adopcyjny 
SRK   w Szczecinie

Konferencja „ Adopcja. Nie 
lękajcie się” 

ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PLACÓWCE – 2.566,67

Ważniejsze imprezy organizowane przez CPOW w Chojnie w 2015 roku

1. Bal karnawałowy dla wychowanków
2. Kolęda – wizyta duszpasterska
3. Ferie  zimowe (wyjazd do kina,  udział  w imprezach organizowanych przez CK oraz

Bibliotekę Miejską)
4. 18-tki wychowanków
5. Wspólne obchodzenie Świąt Wielkanocnych
6. Dzień Dziecka
7. Wycieczki  rowerowe  po  okolicach  Chojny  i  Trzcińska  Zdroju  połączone  ze

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

Szczecin
9. Spotkania integracyjne – grillowanie, gry, zabawy
10. Kolonie letnie w kraju (góry, morze) i za granicą (Niemcy, Holandia)
11. Dzień Chłopaka
12. Udział w imprezach integracyjnych w DPS Moryń, DPS Trzcińsko-Zdrój.
13. Święto Zmarłych
14. Dzień Pracownika Socjalnego
15. Zabawa Mikołajkowa



16. Wigilia 
17. Zabawa Sylwestrowa 

Dane dot. dzieci które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze w 2015r.

Lp. Powód opuszczenia placówki Ilość dzieci
POW nr 1 POW nr 2 POW nr 3

1. Usamodzielnienie 2 4 2

2. Adopcja 0 0 0

3. Umieszczenie w rodzinie zastępczej 3 0 1

4. Zmiana orzeczenia sądu na MOS lub MOW 2 1 2

5. Powrót do domu rodzinnego 0 0 0

6. Zmiana orzeczenia sądu na DPS 0 0 0

7. Przeniesienie do innej placówki 0 0 4

              
Łącznie:

7 5 9

                                  21

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 na terenie innych powiatów. W roku 2015 przekazano innym powiatom,
jako zwrot środków ponoszonych na utrzymanie tych dzieci  kwotę 167.200,00 zł.

Powiat Białogardzki – 4 dzieci – 143.200,00 

Miasto Koszalin – 1 dziecko – 24.000,00

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

W roku 2015 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego  przebywało
41 dzieci  pochodzących z terenu innych powiatów. W związku z powyższym przekazano
Powiatowi, jako zwrot środków ponoszonych na ich utrzymanie kwotę 1.182.917,99 zł.

Powiat Kołobrzeski – 7 dzieci – 233.575,44 

Powiat Szczecinecki – 4 dzieci – 133.471,68

Powiat Wałecki – 18 dzieci – 489.318,03

Miasto Chorzów – 2 dzieci – 44.851,44



Miasto Gorzów – 1 dziecko – 4.686,41

Miasto Szczecin – 8 dzieci – 243.647,07

Powiat Wejherowski – 1 dziecko – 33.367,92

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 2015r.

1. Banie 10.357,51
2. Cedynia 8.963,26
3. Chojna 16.346,24
4. Gryfino 37.260,38
5. Mieszkowice 10.611,19
6. Widuchowa 20.898,00
Ogółem: 104.436,58

                                                                                                                                                       
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  2015r.  poz.  332 z  późn.  zm.),  która  zróżnicowała
zasady przyznawania świadczeń na usamodzielnienie się. 
Wychowankowie,  którzy  opuścili  placówki  opiekuńczo-wychowawcze  przed  dniem
01.01.2012r.  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
01.01.2012r. 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 25 96.369,26

2.
Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 6 25.128,00

3.
Pomoc na zagospodarowanie      
w formie rzeczowej 5 16.729,66

4. Ogółem w roku 2015 z pomocy
na usamodzielnienie w różnych
formach korzystało:

30 138.226,92

3.Mieszkania chronione.

Od  01.09.2009r.  uruchomiono  działalność  mieszkań  chronionych  dla  pełnoletnich
wychowanków  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  i  rodzin  zastępczych.
Od  dnia  01.01.2015r.  funkcjonują  one  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 m ².
Liczba miejsc w mieszkaniu chronionym wynosi 4, a zamieszkują w nim 3 osoby.
Zamieszkanie w mieszkaniu chronionym jest  alternatywą dla środowiska patogennego, do
którego najczęściej powracali usamodzielniani wychowankowie.
Lokatorzy mieszkań chronionych ponoszą odpłatność za swój pobyt w wysokości 250,00 zł
miesięcznie. W roku 2015 mieszkały w nich 2 osoby i kwota odpłatności wpłacona przez
mieszkańców wyniosła 3.997,35 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 2015 r.  na 
realizację zadań wyniosła 1 468.327,00 zł, w tym wykorzystano na: 

1. zobowiązania ( WTZ)    -    784 188,00 zł 
2. rehabilitację społeczną  -    606.334,26 zł
3. rehabilitację zawodową  -     56.604,74 zł
4.dodatkowe środki na WTZ- 21.200,00 zł 

 
Na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań realizowanych w 2015 r.  
ze środków PFRON, sfinansowano następujące zadania:
Lp
.

Nazwa zadania Liczba osób
korzystających

Środki
finansowe 



w     zł
1. Szkolenia organizowane przez PUP      1 7687,00
2.    Jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gosp. lub rolniczej,
       Finansowanie wydatków na instrumenty i 

usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych,

    

                   1 

                   3

                   

40.000,00

8917,74

3. Dofinansowanie  kosztów  działania  WTZ- 
Goszków

 
30  uczestników

443.880,00

4. Dofinansowanie  kosztów  działania  WTZ  -
Gryfino

23 uczestników 340.308,00

5. Dofinansowanie  uczestnictwa  w  turnusach
rehabilitacyjnych

101 77.700,00

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

10 :
 
5
1
4

74.497,78:
 

48.952,15
    2.807,23
  22.738,40

7. Dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt
rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne   i
środki pomocnicze

654 413.480,48

8. Dofinansowanie sportu, kultury rekreacji
Organizatorzy : 
       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 i
Wychowanków Domów Dziecka,

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

      Polski Związek Niewidomych- Koło  w 
Gryfinie- Impreza Integracyjna, Kulturalna , 
Historyczna i Turystyczno- krajoznawcza w 
formie wycieczki-  Mazury i okolice, 

       Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Gryfinie- Wycieczka 
Warszawa i okolice  

     Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w 
Trzcińsku-Zdroju –Impreza Integracyjno- 
rekreacyjna „ Pożegnanie Lata”

7.   Stowarzyszenie Amazonek „EWA” w 
Gryfinie, Wycieczka –Częstochowa i okolice

8  umów,  w  tym  w
imprezach  wzięło
udział: 591 osób

     40.656,00



8.   Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek –
Zabrodzie- Wspólne koncertowanie- Siejmy 
Radość - festiwal 

  

Informacja  o  Warsztatach Terapii Zajęciowej  w Powiecie Gryfińskim za 2015 r.

Lp. Nazwa Zadania WTZ Goszków WTZ Gryfino

1. Adres siedziby Goszków 12a, 74-505 Mieszkowice ul. Szczecińska 33, 74-100 Gryfino

2.
 Nazwa 
organizatora

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gryfinie

3. Data utworzenia 15.10.2004 r. 30.12.1998 r.

4. Liczba 
uczestników 30

23
Zwiększenie do 30 etatów – od dnia

28 grudnia 2015 r.
5. Liczba 

pomieszczeń 
zajmowanych 

14 10

6. Miesięczny koszt 
utrzymania 
mieszkańca

                     1.407,03 zł. 1.418,25 zł.

7. Środki 
wydatkowane w 
2015 r. 

Ogółem:  506.533,50 zł. w tym:
PFRON – 455.880,00 zł
Środki samorządu – 50.653,50 zł
Środki własne – 0,00 zł.

Ogółem: 391.436,76 zł w tym:
PFRON – 349.508,00 zł.
Środki samorządu – 38.834,35 zł.
Środki własne – 3.094,37 zł.

8. Ważniejsze 
inwestycje 
(nazwa i kwota)

Brak  Wyposażenie do pracowni WTZ 
(w ramach 3 %): 9.325,71 zł.

 Wyposażenie do łazienek i 
sanitariatów na użytek WTZ          
(w ramach 3 %): 3.312,52 zł.

 Wyposażenie: mop obrotowy., 
drabina dwustronna., 4 czajniki,   
kuchenka INOX (w ramach 3 %): 
765,56 zł.

 10 krzeseł do pracowni WTZ         
(w ramach 3 %): 650,67 zł.

9. Kadra 
pracownicza 
(stanowiska, 
etaty)

10,625 etatu:
Kierownik – 1 etat
Księgowa – 0,5 etat
Pracownik socjalno-biurowy – 1 etat
Instruktor Terapii Zajęciowej x 6 
osób – 6 etatów
Rehabilitant – 0,5 etatu

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



Psycholog – 0,625 etatu
Kierowca- konserwator  – 1 etat

Pracownik biurowy/instruktor 
zawodu – 0,6 etatu
Księgowy – 0,5 etatu
Kierowca – 1 etat
Pracownik gospodarczy – 0,375 
etatu

10. Średnie 
miesięczne 
wynagrodzenie 

   2.452,17 zł. brutto
 2.355,80 zł brutto,
z narzutami ZUS: 2.793,13 zł. 
brutto

11. Ważniejsze 
imprezy 
organizowane 
przez placówkę

 Powiatowa Olimpiada 
Integracyjna o Puchar Starosty 
Gryfińskiego

 Powiatowy Festiwal Piosenki 
Biesiadnej dla Osób 
Niepełnosprawnych

 „Bądźmy aktywni – powiatowe 
rozgrywki w tenisie stołowym dla
Osób Niepełnosprawnych”

 14.02.2015. Bal Charytatywny.
 05.05.2015. Światowy Dzień 

Godności Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną „Neptunalia 2015”.

 11.06.2015. Zawody Pływackie 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
Festyn Rekreacyjno -Sportowy.

 22.06 – 26.06.2015. Wycieczka 
do Zakopanego.  

 2.Realizacja programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2015r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” kwota środków PFRON przyznana Powiatowi na
realizację zadań 135 099,00 zł. z czego wykorzystano 132 699,00 zł. w następujący sposób:

1)Moduł I

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
    -  Zadanie  2:  pomoc  w  uzyskaniu  prawa  jazdy  kategorii  B  –  1  wniosek  złożony
i zrealizowany na kwotę 1575,00 zł.  
b) Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się:
   -  Zadanie  2:  pomoc  w  utrzymaniu  sprawności  technicznej  posiadanego  wózka
inwalidzkiego  o   napędzie  elektrycznym  –  1  wniosek  złożony  i  zrealizowany  na  kwotę
1800,00 zł.
  -  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 13950,00 zł. 
    Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co
najmniej  na III poziomie jakości) brak chętnych wnioskodawców,
c)  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  -  56 złożonych
wniosków z czego  55 wniosków zrealizowanych na kwotę 115374,00 zł. ( jeden wniosek nie
został zrealizowany, gdyż wnioskodawca zrezygnował).
Decyzją zarządu PFRON w 2015r. nie były realizowane następujące zadania:
- z zakresu barier transportowych Obszar A Zadanie 1 – dofinansowanie do oprzyrządowania
do samochodu,

http://wtzgoszkow.pl/powiatowa-olimpiada-integracyjna-o-puchar-starosty-gryfinskiego/
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- z zakresu likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, Zadanie 2- dofinansowanie
szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu,
- z zakresu likwidacji barier w poruszaniu się Obszar C Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

3.     Program wyrównywania różnic między regionami II 2015 r.

W 2014 roku w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami  II”  przyznane zostało  dofinansowanie  oraz  zostały podpisane  umowy z  Gminą
Banie oraz Gminą Chojna na:

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.
Realizacja ww. projektów nastąpiła w roku 2015. Projekty zostały rozliczone zgodnie

z zawarta umową, w terminie do dnia 30.09.2015 r.

 4  .  Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

      Przy  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  działa  wypożyczalnia  sprzętu
rehabilitacyjnego.  Sprzęt  wypożyczany jest  na  podstawie  orzeczenia  o  niesprawności  lub
zaświadczenia  lekarskiego.  Wypożyczalnia  czynna  jest  od  poniedziałku  do piątku.  Sprzęt
wypożyczany  jest  nieodpłatnie,  na  podstawie   umowy  zawartej  na  okres  do  1  roku,
w uzasadnionych przypadkach można ten okres wydłużyć. 

W 2015  roku ze sprzętu skorzystały 43 osoby:

 łóżko rehabilitacyjne: - 15
 balkonik – 11
 krzesło wc - 2
 kule łokciowe - 8
 wózek inwalidzki – 7
 schodołaz – 1

V.POWIATOWY  ZESPÓŁ  DO  SPRAW  ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W 2015 r.

      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 1 osoba
 lekarz specjalista neurolog 1 osoba
 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 227 052 zł
Koszt wydania 1 orzeczenia – 133,64 zł
Tabela przedstawia liczbę wydanych orzeczeń i legitymacji w 2015r.

Liczba złożonych wniosków w 2015r.                      1705

Liczba wydanych orzeczeń ogółem                      1699       
Liczba wydanych orzeczeń dla osób po 16 roku życia                      1514
Liczba wydanych orzeczeń dla osób do 16 roku życia                        185
Liczba wydanych legitymacji                        352
Liczba negatywnie wydanych orzeczeń:
dla osób po 16 roku życia
dla osób do 16 roku życia

                       78
                         38
                         40

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 – 134 osoby
 uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 6 osób
 konieczność zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i  środki  pomocnicze  
      – 101 osób
 korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia – 240 osób
 zasiłek pielęgnacyjny – 636 osób
 korzystanie z karty parkingowej – 284 osoby
 inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 112 osób

 Ogółem:   1 513 osoby

 Osoby  przed  ukończeniem  16  roku  życia,  podział  ze  względu  na  cel  składania



wniosku:
 zasiłek pielęgnacyjny – 104 osoby
 świadczenie pielęgnacyjne    – 73 osoby
 inne (legitymacja, oddzielny pokój) – 15 osób
-------------------------------------------------------------
 Ogółem:    192 osoby

VI. OŚRODEK  INFORMACJI  DLA  OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CHOJNIE.

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (OION) funkcjonuje od czerwca 2006 roku.
Działa on w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Do 31.12.2010 
roku Ośrodek był finansowany ze środków PFRON. Od 01.01.2011 roku placówka jest 
finansowana przez Powiat  Gryfiński. W OION zatrudnione są 2 osoby 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 realizowane są  dyżury                         
w Mieszkowicach.
OION w Chojnie  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.

Informacje są udzielane również telefonicznie. W roku 2015 w Ośrodku Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych złożono 493 wnioski w tym:
 236   na Orzecznictwo
 158 na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 41  o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 34  na turnus rehabilitacyjny,
 9    na dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”



 15  na likwidację barier funkcjonalnych. 
 
Głównymi odbiorcami informacji są: osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób 
niepełnosprawnych, osoby fizyczne i pracodawcy osób niepełnosprawnych.

VII. INTERWENCJA KRYZYSOWA.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  wykonuje zadania  wynikające  z  ustawy z dnia  12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz z ustawy z dnia 20 lipca 2005r.                                 o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie :

- Prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- Organizowania i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.
- Udzielania informacji o prawach i uprawnieniach.
- Pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status    
   uchodźcy.
- Szkolenia 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.

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 dotyczące 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 2015r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnieni są profesjonaliści: psychologowie,
prawnicy, socjolog,  mediator i  pracownik socjalny.



Poniżej  tabela  przedstawiająca  rodzaj  udzielanych  porad,  ilość  przyjętych  osób,  oraz
zastosowanie oddziaływań terapeutycznych.
                          

                                                    

Tabela I.  Rodzaje pomocy w OIK.  
 

Profesjonalna pomoc Ilość przyjętych osób Ilość
udzielonyc

h
porad

1.Psycholog

2.Psycholog dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem

3.Socjolog

4.Prawnik

5.Prawnik  dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem.

 6.Ośrodek Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych w   Chojnie   
7. OION  w
 Mieszkowicach
 
 8.OIK -  socjolog

    
  

  9. 0IK – pracownik    
     socjalny

10. Mediator

             113
             
               13
            
         
              114     
          

              386

               36

        
         

              493

              563

         

   
               66    

              
              
                95 

120

13

114

386

36

493

563

66

       

        105
    

                                    
                                               



                                                    
Ze specjalistycznej   pomocy  skorzystało  1879  klientów. 
Psycholodzy udzielili  pomocy 126 osobom, prawnicy 422 osobom.
Socjolog łącznie z interwencjami udzielił pomocy 180 osobom Z pomocy OION W Chojnie
skorzystały 493 osoby, a z OION w Mieszkowicach 563 osoby.
Pracownik socjalny  przeprowadził 35 wywiadów środowiskowych udzielając pomocy  105
osobom.
Mediator  udzielił  pomocy  95 osobom  udzielając  konsultacji   i  przeprowadzając  sesje
mediacyjne.
                                                                     

Tabela II. Pomoc psychologa OIK na przestrzeni lat 2013– 2015
                                               (dyżury  popołudniowe).

 Rok Ilość przyjętych osób Ilość
udzielonych

porad
2013           70              79

2014           99            129    

2015         126            133
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Wykres do Tabeli II.
                                                   
Tabela III. Pomoc socjologa OIK na przestrzeni lat 2013 – 2015 
                                             ( dyżury popołudniowe).

 Rok Ilość przyjętych osób Ilość udzielonych porad

2013              38             49



2014              38             49

2015              29             29
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Wykres do tabeli III.

IV. Pomoc prawnika OIK na przestrzeni  lat 2013– 2015
                          ( dyżury popołudniowe).
    Rok Ilość przyjętych osób Ilość udzielonych porad

   2013 527 561

   2014 336 440

   2015 422 422
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Wykres do Tabeli IV.

Tabela V. Zestawienie przedstawiające liczbę osób na przestrzeni lat 2013 – 2015r. wobec
których użyto przemocy.

Rok Liczba osób które zgłosiły się do
OIK

Liczba przesłanych przez Policję
Niebieskich Kart

2013 21 39

2014 22 42

2015 14 50

Wykres do tabeli V.

Pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielił pomocy ofiarom przemocy - 14 osób.
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie przesłała 50 kopii założonych „Niebieskich Kart”
wobec  sprawców  przemocy  w  rodzinie,  na  które  pracownik  udzielił  pomocy  w  ramach
posiadanych  kompetencji  uczestnicząc  w  interwencjach  oraz  udzielił  informacji  zwrotnej
Policji.
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.                                                    
                                                             
Udzielono pomocy w napisaniu pism do: sądów, GKRPA,  Komisji Mieszkaniowych,              
a  także  Ośrodków Pomocy Społecznej -  161 osobom
Udzielono odpowiedzi na pisma 68  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

48

16

56

41

10
(terapia)

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

- problemów mieszkaniowych              20
- eksmisji                                                 4
- problemów finansowych                     42
- poszukiwania pracy                             29
- zadłużeń                                              13
- orzeczeń  o niepełnosprawności           6
                                
    W 2015r.  pracownik Interwencji  Kryzysowej rozpatrzył  – 3 skargi,  które wpłynęły do
PCPR,  uczestniczył  w  12 interwencjach  (  na  terenie  powiatu  gryfińskiego)  w  sprawach
dotyczących: przemocy, nadużywania alkoholu przez rodziców i braku opieki nad nieletnimi
dziećmi, prób samobójczych, pożaru. 
Ponadto pracownik udziela informacje telefonicznie w sprawie  w/w problemów - łącznie 116
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 20
osób –ukończyło 11 osób. Pierwsza edycja trwała od 17 marca do 05 czerwca 2015r. - 60
godzin. Druga edycja od 17 września do 10 grudnia  2015r. - 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.
Na wykonanie w/w zadania wykorzystano kwotę 14 382 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.

Tabela VII. „Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”
zrealizowany w latach 2013 do 2015r.

L.p. Termin realizacji „Programu” Ilość osób które ukończyły
„Program”

1. 2013 14

2. 2014 13

3. 2015 11

Pracownik  OiK  prowadzi  również  monitoring  osób  uczestniczących  w  „Programie
korekcyjno-edukacyjnym  dla  sprawców  przemocy  w  rodzinie”  wysyłając  wnioski  do
ośrodków pomocy społecznej, Kuratorskiej Służby Sądowej i zespołów interdyscyplinarnych.
W  większości  osoby  uczestniczące  w  „Programie”  objęte  były  kuratelą  w  związku  z
naruszeniem współżycia rodzinno- społecznego w szczególności skazanych z art.207 § 1 K. k
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 odbywającym się „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” od 23-28
lutego 2015r. pracownik OIK pilotował odbywające się dyżury specjalistów: psychologów,
prawników, kuratorów, policjantów, prokuratora, mediatora.
W  ramach  szkolenia  i  doskonalenia  kadr  pomocy  społecznej  z  terenu  powiatu  ,
zorganizowano szkolenia nt. Wykorzystanie zasobów pracownika socjalnego do poprawnej
komunikacji  w relacji  z  klientem” osobą prowadzącą była Justyna  Bągorska  posiadająca
niezbędne kwalifikacje do prowadzenia w/w szkolenia.                         
Drugie szkolenie prowadzone było przez dr nauk medycznych – psychiatrę  Karolinę Korwin
Piotrowską nt. „Kontakt pracownika socjalnego z petentem chorym psychicznie  będącym 
sprawcą przemocy w rodzinie,” oraz szkolenie prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Gryfinie  oraz psychologa Policji nt. „Bezpieczeństwo pracowników
socjalnych  ośrodków pomocy społecznej i PCPR.
Ponadto odbyły się szkolenia nt.:

1. Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo wychowawcze; 
2. Mediacje rodzinne – sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinie;
3. Roszczenia rodziców biologicznych wobec własnych dzieci, które przebywają

w rodzinie zastępczej;
4. Spotkanie  informacyjno-  doradcze   dla  zawodowych  rodzin   zastępczych

Grupa  Wsparcia;
5. Samookaleczenia  i próby samobójcze  wśród dzieci i młodzieży;



6. Zachowania autoagresywne dzieci  i młodzieży
7. Edukacja społeczno-ekonomiczna  młodzieży. Wybierz przyszłość

  W/w szkolenia prowadzone były przez psychologa.
 Dwa  szkolenia  nt  „Edukacja  społeczno-ekonomiczna   młodzieży.  Wybierz  przyszłość  –
program edukacji społeczno-finansowej.” prowadzone przez pracowników PCPR.

 
     VIII. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W 2015 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:
1)  kierowano  dzieci  do  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  i  zapewniono  opiekę
i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
2)  zawarto  porozumienia  i  umowy z  powiatami,  w których przebywają  dzieci  z  naszego
powiatu, lub  z którego powiatu dzieci przebywają w naszych placówkach                          
i rodzinach zastępczych;
3)organizowano  usługi  opiekuńcze  w  domach  pomocy  społecznej
i kierowano osoby do DPS,
4)  udzielano informacji o prawach i uprawnieniach osobom ubiegającym się                           
o pomoc;
5)  prowadzono ośrodek interwencji kryzysowej oraz hostel dla ofiar przemocy;
6)  wspomagano osoby opuszczające zakłady karne i inne rodzaje placówek opiekuńczo-  
wychowawczych i zakłady dla nieletnich;
7) 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;
8)  przeszkolono kandydatów na rodziny zastępcze;
9) organizowano opiekę zastępczą i udzielano wsparcia rodzinom zastępczym poprzez 
zatrudnionych koordynatorów;
10)  udzielano pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania  dzieci 
w rodzinach zastępczych;
11) organizowana szkolenia i warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodzin zastępczych.
12) współpracowano z organizacjami pozarządowymi;
13) finansowano i nadzorowano 2 warsztaty terapii zajęciowej;
14) orzekano o niepełnosprawności, wydawano orzeczenia, legitymacje, opinie  dla osób        
niepełnosprawnych;
 15) dofinansowywano osobom niepełnosprawnym zakup sprzętu ortopedycznego                   
i środków pomocniczych;
16)  prowadzono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego;
17)  udzielano pomocy repatriantom i cudzoziemcom; 
18)  udzielano porad prawnych, pedagogicznych, psychologicznych, mediacji rodzinnych,
19) funkcjonował „Niebieski pokój’ przesłuchań;



20)  prowadzono dwie trzymiesięczne edycje programu korekcyjno-edukacyjnego dla 
sprawców przemocy w rodzinie;
21)  zrealizowano  programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną;
22)  kontynuowano działalność  Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  w Chojnie
z filią w Mieszkowicach; 
23)  funkcjonował Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw.

3.Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 roku

Kadra  pracowników  PCPR  w  Gryfinie  liczy  w  sumie  21  osób  (  20  etatów)   z  czego
18  osób  finansowanych  jest  z  budżetu  PCPR,   wynagrodzenia  dwóch  osób  (2  etaty)
pokrywane są z dotacji  wojewódzkiej  udzielanej Powiatowi na prowadzenie Powiatowego
Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności,  wynagrodzenie jednej  osoby
finansowane jest ze środków na obsługę AS.

Lp. Stanowisko Wykształcenie,  kwalifikacje

1. Konsultant ds. domów 
pomocy społecznej

M.B.

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

T.G.

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

A.L.

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



K.P.

5.
Główna Księgowa
A.S. Studia licencjackie: kierunek: ekonomia

6. Przewodnicząca 
Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o  
Niepełnosprawności 

J.G.

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

             7. Pracownik Socjalny

M.L.

Wyższe studia magisterskie kier. 
Pedagogika Praca socjalna z resocjalizacją

Studia podyplomowe: Mediator społeczny

             8.

 

 

Konsultant ds. Osób 
Niepełnosprawnych

 M.J.

 

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

9. Pracownik socjalny

M.Ł

Studia Licencjackie

Pedagogika - Praca socjalna  

10. Inspektor ds. księgowo 
-kadrowych 

 M.P.

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

            11. Inspektor d/s. obsługi 
programu AS

A.S.

Wyższe studia magisterskie kier. 
Socjologia

Studia podyplomowe: Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie

            12.
Referent ds. osób 
niepełnosprawnych Ośrodek 
Informacji w Chojnie

Średnie ogólne



R.Z.

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

I.G.

Wyższe studia magisterskie na kierunku 
Politologia

14.
Starszy księgowy 
H.P. Średnie techniczne – technik 

rachunkowości

15. Referent

A.I.

Wyższe studia magisterskie  – pedagogika 

Studia podyplomowe: BHP

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

R.K.

Wyższe studia magisterskie- kier. 
administracja – bezpieczeństwo  publiczne

17. Starszy koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej

D.P.

Wyższe studia magisterskie – nauki o 
rodzinie

Studia podyplomowe – pedagogika 
opiekuńczo-wychowawcza

18. Starszy koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej

R.J.

Wyższe studia magisterskie: pedagogika

Studia podyplomowe: Organizacja 
pomocy społecznej

19. Sprzątaczka

B.M.

Zasadnicza szkoła zawodowa: krawiec 
odzieży lekkiej

20. Inspektor

I.J.

Wyższe studia magisterskie: Socjologia

Studia podyplomowe: „ Organizacja i 
administrowanie pomocą społeczną”



21. Młodszy koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej

D.W.

Wyższe studia magisterskie: Pedagogika 
terapeutyczna z rehabilitacją ruchową

Studia podyplomowe: BHP

4.Wykaz szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy PCPR w Gryfinie w 2015 roku:

Warsztaty: Księgowość Optivum, zamykanie roku i tworzenie sprawozdań filansowych –
styczeń 2015 r. 
Szkolenie:  Superwizje  -   zorganizowane przez Urząd Marszałkowski  – maj,  czerwiec,
lipiec, wrzesień, listopad 2015 r.
Konferencja : Pomoc dzieciom pokrzywdzonym – zorganizowane przez Stowarzyszenie
SOS dla rodziny – czerwiec 2015 r.
Szkolenie : Praca socjalna z trudnym klientem pomocy społecznej – zorganizowane przez
Regionalny Ośrodek polityki społecznej – czerwiec 2015 r.
Szkolenie: Aktywny Samorząd – zorganizowane przez PFRON – czerwiec 2015 r.
Szkolenie : Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – zorganizowane przez ZETO Koszalin
– sierpień 2015 r.
Szkolenie:  Działanie  Koordynatora rodzinnej  pieczy zastępczej  – zorganizowane przez
Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa – wrzesień 2015 r.
Szkolenie:  Współpraca:  pracownik  socjalny  –  asystent  rodziny  –  koordynator  pieczy
zastępczej  – zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – wrzesień
2015 r.
Konwent  Dyrektorów  Powiatowych  Centrów  Pomocy  Rodzinie  Województwa
Zachodniopomorskiego – zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
– styczeń, maj, październik 2015 r.
Konferencja: Karta Dużej Rodziny- zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Szkolenie:  dla  przewodniczących  i  sekretarzy  powiatowego  zespołu  ds.  orzekania
o niepełnosprawności – zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –
listopad 2015 r.
Konferencja:  Adopcja.  Nie lękajcie  się  –  zorganizowane przez Ośrodek  Adopcyjny –
listopad 2015 r.
 Szkolenie  dla  przewodniczącego  powiatowego  zespołu  ds.  orzekania
o niepełnosprawności – zorganizowane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności – grudzień 2015 r.
 Szkolenie: dla pedagogów powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności –
zorganizowane  przez  Biuro  Pełnomocnika  Rządu  do  Spraw Osób  Niepełnosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – grudzień 2015 r.

IX.  WYKAZ  POTRZEB  W  ZAKRESIE  POMOCY SPOŁECZNEJ  NA
2016 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) Zwiększenie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin;
9) Podjęcie działań w zakresie utworzenia  ZAZ w Gryfinie dla niepełnosprawnych z terenu

powiatu gryfińskiego.

Finansowy wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016  .

1.Zabezpieczenie  potrzeb  związanych  z  funkcjonowaniem  PCPR  w  Gryfinie  -
808 651,00 zł 
2.Zabezpieczenie  potrzeb  związanych  z  funkcjonowaniem  Ośrodka  Informacji  dla
Osób Niepełnosprawnych w Chojnie - 70 490,00 zł.
3.Zabezpieczenie potrzeb funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności  - 172 000,00 zł
4.Koszty  funkcjonowania  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  i  specjalistycznego
poradnictwa    - 116 400,00 zł.
5.Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie  -  12 000,00 zł;

X.  WYKAZ  POTRZEB  W  ZAKRESIE  SYSTEMU  PIECZY
ZASTĘPCZEJ NA 2016 R.

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.Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w środowisku lokalnym.

Finansowy wykaz potrzeb w zakresie zabezpieczenia kosztów usamodzielnienia
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze  w 2016r.

PLANOWANA KWOTA ZABEZPIECZAJĄCA TO ZADANIE W 2016r. – 248 586,40 

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- 30 996,00

 b)   POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI- 74 390,40
      c)  POMOC RZECZOWA NA ZAGOSPODAROWANIE-  14 700,00

       

2.Wychowankowie  opuszczający  placówki  opiekuńczo-wychowawcze
i usamodzielnieni w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

a) POMOC PIENIĘŻNA- 28 000,00
b) POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI- 90 000,00
c) POMOC RZECZOWA NA ZAGOSPODAROWANIE- 10 500,00

       

3.Zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych na terenie innych powiatów w 2016 roku.

PLANOWANA KWOTA ZABEZPIECZAJACA TO ZADANIE –  189 600,00 zł
Powiat Białogardzki
4 dzieci x 3 200,00 (koszt utrzymania) x12 m-cy = 153 600,00 zł 
Zabezpieczenie środków na ewentualne umieszczenie dziecka w innym powiecie 36 000,00
zł.
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