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I 
 

Sprawy finansowe 
 
Dział 852 rozdział 85218 
 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  
 
Środki finansowe otrzymane w planie wydatków na rok 2010 – 316.599,17zł 
 
Dział 852 rozdział 85220 
 
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, i ośrodki interwencji 
kryzysowej 
 
Środki otrzymane  w planie wydatków budżetowych na rok 2010  - 16.918,74zł 
W tym środki własne powiatu  16.918,74zł 
 
Na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowana została kwota 1884,27zł                                                              
Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i  prawidłowym funkcjonowaniem 
mieszkań chronionych została wydatkowana kwota 15.034,47       
   
Dział 852 rozdział 85226 
 
Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 
 
Środki finansowe otrzymane w planie wydatków na rok 2010  ze środków własnych 
powiatu – 35.341,24 zł 
Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  wydatkowana została 
kwota 28.232,31 zł. 
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 7108,93zł. 
 
 
Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność 
 
Środki finansowe z EFS 
 
Przyznana została dotacja rozwojowa na rok 2010  w kwocie 345.629,00 
Środki zostały przeznaczone na realizację zadań zgodnie z umową Projektu 
systemowego. Dotyczył  rozwoju i upowszechniania aktywnej  integracji społecznej 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie- projekty systemowe w ramach Programu     
pt „ Pomocna Dłoń –Aktywna Integracja Zagrożonych Wykluczeniem” 
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853-85395 Pozostała działalność 
 
Środki otrzymane w planie finansowym ze Starostwa 20.275,00zł 
-wkład własny do projektu systemowego  
Środki zostały przeniesione z rozdziału 85204-rodziny zastępcze zgodnie z 
wymogami końcowego rozliczenia projektu. 
-kontynuacja nauki (2świadczenia dla 1osoby)                   988,00zł 
-świadczenia miesięczne (34świadczenia dla 5 osób)         19.286,30zł 
                                                                                            20.274,30zł 

Dział 852 rozdział 85201 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

 

Środki finansowe otrzymane w planie wydatków na rok  2010 – 106.231,00,00 zł 

 
Wykonanie: 
 
Świadczenia na kontynuowanie nauki ( 114 świadczeń dla 17 osób )       56.327,40 zł  
 
Pomoc na usamodzielnienie- pomoc finansowa (5 osób – 5 świadczeń)  23.058,00  zł 

 
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (6 osób – 6 świadczeń)              

 26.845,00 zł    
 
 Ogółem wypłata świadczeń                                                                 106.230,40 zł. 
 

Dział 852 rozdział 85204 

Rodziny zastępcze 

Środki finansowe otrzymane w planie wydatków na rok   2010          1.287.403,79 zł. 

 

Wykonanie: 

Świadczenia miesięczne dla rodzin zastępczych                                             969.099,21 zł

                                                               

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 28 osób /243 świadczeń/                                  
                                                                                                                   119.806,53 zł 
Pomoc finansowa na usamodzielnienie  /5 świadczeń dla 5 osób/           
                                                                                                                     19.764,00 zł  
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej / 7 osób, 7 świadczeń/ 

                                                                                                                                                
33.946,00 zł 
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Pomoc na kontynuację nauki dla 4 osób dorosłych,  
których miejscem pobytu przed umieszczeniem w 
rodzinie zastępczej był powiat złotowski/ 37 świadczeń/                           25.252,92 zł. 
 
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej                     
o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowej rodziny zastępczej wielodzietnej i 
zawodowej rodziny zastępczej specjalistycznej                

                                                                                                     
119.535,13zł 

Ogółem wypłacone świadczenia                                                          1287.403,79 zł                        

 

Dział 853 rozdział 85324 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
Środki finansowe otrzymane w planie wydatków na rok 2010  -          2 404.710,00 zł 
w tym na: 
 
- Warsztat Terapii Zajęciowej 2.071.440,00 zł 
- turnusy rehabilitacyjne   0,00zł 
            
- likwidacja barier funkcjonalnych  100.000,00 zł. 
- sport, kultura i rekreacja   15.000,00 zł. 
- zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,  
przedmioty  ortopedyczne i środki pomocnicze  218.270,00 zł. 
 

Ogółem plan 2.404.710,00z 

Wykonanie: 
 
- Warsztat Terapii Zajęciowej 2.071.440,00 zł 
- turnusy rehabilitacyjne  0,00 zł. 
- likwidacja barier funkcjonalnych  99.993,46 zł. 
- sport, kultura i rekreacja  14.996,73 zł. 
- zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,  
przedmioty  ortopedyczne i środki pomocnicze  218.269,37 zł. 
 
Razem wykonanie:                                                                              2.404.699,56 zł. 
 
 
 
 
 
 



6 
 

II 
 

Zatrudnienie 
 
W 2010r. w PCPR było zatrudnionych na umowę o pracę 9 osób na 7,5 etatach, 
tj.: 

1. Dyrektor 1/1 
2. Główny księgowy 1/1 
3. Konsultant 1/1 
4. Pomoc biurowa 1/1 
5. Pracownik socjalny 1/1 
6. Sekretarka 1/1 
7. Radca prawny 1/4 et. 
8. Psycholog 1/1 et. (od stycznia 2010r. do lipca 2010r.); pracownik socjalny 

(od września 2010r. – został zatrudniony w ramach wolnego etatu 
psychologa) 

9. Sprzątaczka 1/4 et. 
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III 

 
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 
           Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat 
zgodnie z art. 19 ustawy o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 175 z 2009r., poz. 1362) 
należy:  

1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
wspieranie osób niepełnosprawnych i innych których celem jest integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka-po konsultacji z właściwymi 
terytorialnie gminami 

2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 
3. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej 

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz 
wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia 
dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionych z 
dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym 

4. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie                        
i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego 
o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy 
dziecku i rodzinie. 

5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych                 
w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 
zastępczych, również na terenie innego powiatu. 

6. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie 
nauki osobom opuszczającym całodobowe 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, 
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

7. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w 
przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe 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, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze mających braki w przystosowaniu się. 
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8. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które 
otrzymały status uchodźcy 

9. Został uchylony 
10. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nim skierowanych osób 
11. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy 

oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek  z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów 
samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

12. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 
13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 
14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu 
15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu 
16. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym 

tworzenie i realizacja programów osłonowych 
17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 

wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
informatycznego 

18. Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej 
19. Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym 

zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników. 
 
 
 Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 
(art. 20 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej) należą: 
1. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut 

uchodźcy lub ochrona uzupełniająca, w zakresie indywidualnego programu 
integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne 
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia 

2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

3. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 
mających na celu ochronę poziomu życia, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia. 

4. Udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5A pomocy w zakresie 
interwencji kryzysowej 

5. Finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art.5 

6. Realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym 
zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki 
adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego. 
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1. Poradnictwo 
 

           PCPR w ramach zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej 
realizuje w miarę swoich możliwości obowiązek udzielania informacji o prawach          
i uprawnieniach osobom ubiegającym się o świadczenia z pomocy społecznej.  

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielili w 2010 r. 11 
porad (nie wliczono porad udzielanych stałym podopiecznym i osobom stale 
korzystającym z pomocy Centrum i udzielonych w terenie), w tym: 

 
 Radca prawny udzielił 131 porad mieszkańcom powiatu złotowskiego. Dotyczyły 

one:  
a) postępowań alimentacyjnych – świadczona pomoc polegała w 
zależności od potrzeb, zarówno na opracowaniu pozwu do Sądu o 
zasądzenie alimentów na dzieci, jak i dochodzenia tych alimentów od 
dłużników w toku postępowań egzekucyjnych. 
b)spraw rozwodowych-napisanie pozwu o rozwód bądź separację, a także 
w zakresie sporządzania innych pism w tych sprawach 
c)nadużywanie alkoholu przez członka rodziny – wnioski o orzeczenia 
przymusowego leczenia przeciwalkoholowego,  
d)ograniczenie władzy rodzicielskiej współmałżonkom  
e)wnioski o utworzenie rodziny zastępczej 
f)wnioski dotyczące podziału majątku wspólnego byłych małżonków 
g)spraw pracowniczych- napisanie odwołań od wypowiedzenia umów o 
pracę,   o odszkodowanie za wypadek przy pracy 
h)zadłużenia bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów 
i) postępowania o eksmisję 
j)stosowanie fizycznej i psychicznej przemocy nad członkami rodziny 
k)postępowania dotyczące ustalenia ojcostwa 
ł) postępowania dotyczące ubezwłasnowolnienia członków rodziny 
m)przygotowanie innych pism procesowych- pozwów, apelacji, odwołań 
itp. a także wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych. 
 

 Obserwuje się wzrost ilości udzielonych przez radcę prawnego porad tj. w 
2008r. było ich 85, w 2009r. 117, a w 2010r. 131r. 
 
 Psycholog w okresie od stycznia 2010 do końca lipca 2010r. udzielił 97 porad i 

konsultacji psychologicznych (z których skorzystało 50 osób) oraz uczestniczył w 
spotkaniach rodziców biologicznych z dziećmi.  

a) Zgłaszane problemy i trudności najczęściej dotyczyły problemów z 
uzależnieniem od alkoholu oraz współuzależnieniem, a także 
powiązanym z nimi zjawiskiem przemocy domowej.  

b) Kolejną grupą zgłaszanych trudności są zaburzenia zachowania u 
dzieci, nierealizowanie obowiązku szkolnego oraz problemy z 
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wyznaczaniem granic przez rodziców, czy wyręczanie dzieci z ich 
obowiązków.  

c) Pojawiały się także problemy związane z bezrobociem, czy 
przeżywaniem straty swoich bliskich.  

d) Wiele problemów osób zgłaszających się po pomoc do psychologa 
PCPR wynika z braku umiejętności komunikacyjnych (jasnego 
formułowania swoich potrzeb, opinii).  

e) Ponadto pod opieką psychologa pozostawali mieszkańcy mieszkań 
chronionych – usamodzielnieni wychowankowie zastępczych form 
opieki. 

 

 Konsultant – 50 porad na temat uzyskania świadczeń różnego typu (pieniężnych, 
niepieniężnych, zdrowotnych) stosunków w rodzinie, uzyskania lokalu 
mieszkalnego   i nadużywania alkoholu 

 Pracownik socjalny – 59 porad dotyczących: problemów wychowawczych, 
konfliktów rodzinnych, alkoholizmu, wyznaczenia opiekuna prawnego, ciąży 
małoletniej, umieszczenie w domu pomocy społecznej, spraw rozwodowych, 
choroby psychicznej, problemów z dzieckiem przebywającym w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym, przemocy. Ponadto odbyło się kilka wizji lokalnych 
związanych z telefonicznymi informacjami o możliwości stosowania przemocy 
wobec dzieci z sąsiedztwa 

 
 

2. Szkolenia i współpraca z organizacjami pozarządowymi o ośrodkami 
pomocy społecznej. 

 
 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 r. wzięli 
udział w szkoleniach i spotkaniach zorganizowanych przez różnego rodzaju 
instytucje i organizacje: 

1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej – narady 
kwartalne. 

2. Forum Polityki Społeczenj "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Stary 
problem nowe instrumenty" – organizowane przez Senatora RP Mieczysława 
Augustyna i Starostę Pilskiego 

3. Spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
sprawie realizacji projektów systemowych  oraz współpracy z Instytucją 
Pośredniczączą (Poznań) 

4. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego organizowany przez PCPR w Pile 
5. Spotkania z Wojewódzkim Urzędem Pracy w sprawie realizacji projektów 

systemowych (obsługa generatora wniosków oraz projekty partnerskie) – 
Poznań 

6. Szkolenie "Przemoc w rodzinie" organizowane przez ROPS w Poznaniu 
7. Kurs z zakresu języka migowego organizowany przez ROPS w Poznaniu 
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8. Spotkanie doradcze w sprawie tworzenia i  działania zespołów 
interdyscyplinarnych organizowane przez ROPS w Poznaniu 

9. Sminarium organizowane przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu 
RP we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego pt. 
"Strategia polityki społecznej  a rozwój społeczny Województwa 
Wielkopolskiego" 

10. Konferencja pod patronatem Senatora RP – Mieczysława Augustyna pt. 
"Wiedza zmienia przyszłość – praca socjalna w sieci" 

11. Szkolenia pt. "Stosowanie procedur administracyjnych w pomocy społecznej" 
organizowane przez ROPS w Poznaniu 

12. Szkolenie "Trening Komunikacji Interpersonalnej", organizowane przez ROPS 
w Poznaniu. 

13. Zebranie informacyjne Koła Powiatowego Polskiego Zwiąku Niewidomych w 
Złotowie 

14. Szkolenie "Akademia Dobrego Projektu"- organizowane przez Regionalny 
Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile 

15. Szkolenie "Przemoc domowa i inne patologie" organizowane przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie 

16. Spotkanie Rekreacyjno-Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Bawmy się 
Razem" 

17. Otwarcie Zespołu Boisk sportowych zbudowanych w ramach programu "Moje 
Boisko-ORLIK 2012" 

18. Szkolenie "Przemoc domowa-praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą - 
organizowane przez ROPS w Poznaniu 

19. Uczestnictwo w "Targach Pracy" organizowanych przez Młodzieżowe 
Centrum Karier dla młodzieży bezrobotnej i uczącej się. 

20. Uczestnictwo w Wernisażu WTZ w Jastrowiu pt. Spójrz inaczej - dzień działań 
profilaktycznych"  

21. Szkolenie "Budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie w oparciu o pracę zespołów interdyscyplinarnych"- organizowane 
przez ROPS w Poznaniu 
 

 
 Organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w 
2010 r. spotkania dotyczyły następującej tematyki: 

 
1. Zasady dofinansowywania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych rehabilitacji społecznej oraz podział środków pomiędzy 
zadaniami – spotkanie z organizacjami pozarządowymi  

2. Spotkanie z rodzinami zastępczymi, w których  przebywali usamodzielniający się 
wychowankowie rodzin zastępczych – zasady, formy i procedury związane z 
ubieganiem się o pomoc dla usamodzelniających się wychowaków rodzin 
zastępczych 

3. Dwa spotkania odbywające się w ramach realizowanego przez PCPR projektu 
systemowego "Pomocna Dłoń-Integracja Zagrożonych Wykluczeniem" -z 
potencjalnymi uczestnikami projektu 
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4. Spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Starostwa, Komendy 
Powiatowej Policji, Szpitala Powiatowego, Sądu Rejonowego oraz zawodowa 
rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Spotkanie powyższe 
dotyczyło usprawnienia działania wszystkich służb na rzecz dzieci pozbawionych 
właściwej opieki rodzicow biologicznych. 
 

 Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało szkolenie 
dot. tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w oparciu o ustawę z 
dnia 10 czerwa 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na 
szkolenie niniejsze zostali zaproszeniu przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, 
Szkół i Przedszkoli Powiatu Złotowskiego, Policji, Udzędów Gmin i Miast, PPP, 
lekarzy i Sądu. W szkoleniu uczestniczyły 43 osoby.  
 

          W związku z brakiem wniosków o przyznanie środków finansowych dla 
organizacji pozarządowych z terenu powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w 2010r. nie opiniowało w/w. 

 
    PCPR ściśle współpracowało z organizacjami z zakresie realizacji zadań 

związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych, informując  
o zasadach korzystania z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, 
zakupu przedmiotów ortopedycznych i in.  
 
 Powiatowe Centruim Pomocy Rodzinie w Zlotowie na bieżąco 
współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej w kwestiach dotyczących rodzin 
biologicznych dzieci przebywających w opiece zastepczej oraz promowaniu 
rodzicielstwa zastępczego. 
 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje również z 
Policją w sprawach dotyczących przemocy. W 2010r. do naszej instytucji 
wpłynęły 72 informacje o założonych "Niebieskich Kartach". W związku z tym, 
informujemy pisemnie ofiarę i sprawcę o możliwości skorzystania z wsparcia 
psychologa oraz o możliwości korzystania z bezplatnych porad radcy 
prawnego. Ponadto przekazujemy równie ifnormacje wlaściwym Ośrodkom 
Pomocy Społecznej, z prośbą by objęła rodzinę opieką. 

 
3. Opieka nad dzieckiem i rodziną. 
 
a) Rodziny zastępcze 
 
W 2010 r. w powiecie złotowskim: 
- funkcjonowało 93 rodzin zastępczych, 
- przebywało w nich 134 dzieci, 
- 33 osób dorosłych kontynuowało naukę. 
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Na realizację tego zadania PCPR otrzymało w 2010 r. 1.287.403,79 zł, z czego: 
 rodzinom zastępczym wypłacono świadczenia na kwotę                    969.099,21 zł, 
 osobom dorosłym kontynuującym naukę wypłacono 295 świadczeń na kwotę    

145.059,45 zł, 
 wypłacono 5 świadczeń na usamodzielnienia w łącznej kwocie 19.764,00 zł. 
 przyznano świadczenia w postaci pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla 7 

osób w wysokości 33.946,00 
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowej rodziny zastępczej wielodzietnej 
i zawodowej rodziny zastępczej specjalistycznej 119.535,13 zł 

 
Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 
Nr 175 z 2009 r., poz. 1362 z późn. zm.), rodziny zastępcze dzielą się na: 
 
 spokrewnione z dzieckiem- 77 rodzin na terenie powiatu złotowskiego w 2010 r. 

 
 niespokrewnione z dzieckiem otrzymujące 10 % podstawy na każde dziecko                     

z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania, czyli 
164,70 zł – 12 rodzin na terenie powiatu złotowskiego 

 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: 
a) wielodzietne-  3 rodziny 
b) o charakterze pogotowia rodzinnego - 1 rodzina. 

 
Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępczej otrzymują pomoc na 
dziecko w wysokości podanej poniżej. Z rodziną zawiązuje się umowę zlecenia i 
otrzymuje ona wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania (art 75 
ust. 2ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 175 z 2009 
r., poz. 1362 z późn. zm ) 
 
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina 
zastępcza otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości do 160% podstawy 
(tj. do 2.635,20 zł), nie mniej jednak niż 95% (tj. 1.564,65 zł) podstawy o jakiej 
mowa w ustawie o pomocy społecznej. 
 
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego w okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka 
otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 95% podstawy (1.564,65 zł). 
Z dniem przyjęcia pierwszego dziecka otrzymuje miesięcznie wynagrodzenie               
w wysokości 160% podstawy (zwiększone o 20% w  przypadku jeśli w rodzinie 
przebywa w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 
troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko chore lub do 7 lat). 

 
 Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka w wysokości 40% kwoty 
podstawowej, czyli 658,80 zł miesięcznie. Kwotę pomocy na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej  pomniejsza się o kwotę 
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odpowiadającą 50 % dochodu dziecka. Pomoc nie może być jednak mniejsza  
niż 10 % podstawy, czyli 164,70 zł. 
 W szczególnych przypadkach pomoc na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi: 
- 60 % podstawy, czyli 988,20 zł w przypadku dziecka w wieku do 7 lat, 
- 80 % podstawy, czyli 1.317,60 zł w przypadku dziecka w wieku do 7 lat 
posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
- 60 % podstawy, czyli 988,20 zł w przypadku dziecka w wieku od 7 do 18 lat 
posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
- 60 % podstawy, czyli 988,20 zł w przypadku dziecka w wieku od 7 do 18 lat 
umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu                      
w sprawach nieletnich,  
- 80 % podstawy, czyli 1.317,60 zł w przypadku dziecka w wieku od 7 do 18 lat 
otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny i umieszczonego w rodzinie zastępczej  
na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
 
 Kwotę pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w 
rodzinie zastępczej w każdym z wymienionych przypadków pomniejsza się o kwotę 
odpowiadającą 50 % dochodu dziecka. Pomoc nie może być jednak mniejsza  
niż 20 % podstawy, czyli 329,40 zł. 
 
 Osoby dorosłe, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej i 
kontynuują naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole 
ponadgimnazjalnej  lub w szkole wyższej otrzymują świadczenie w wysokości 30 % 
podstawy, czyli 494,10 zł; jest to tzw. pomoc pieniężna na kontynuację nauki. 
 
 Zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy o pomocy społecznej w przypadku 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w 
rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń 
przysługujących danej rodzinie zastępczej.  
 W 2010 roku obowiązywały porozumienia i aneksy dotyczące 32 dzieci, w 
tym: 
- 19 dzieci z innych powiatów przebywa na terenie powiatu złotowskiego: Powiat 
Szczecinecki-4, Powiat Pilski-4, Powiat Tomaszowski-1, Powiat Wrzesiński-2, 
Powiat Człuchowski-2,  Elbląg – 1, Powiat Wałecki – 2, Powiat Warszawa 
Zachodnia – 1, Powiat Otwocki - 2  
- 13 dzieci z naszego powiatu, przebywa na podstawie postanowień sądowych na 
terenie Powiatu Pilskiego - 2, Gdańska - 1, Powiatu Wągrowieckiego - 1,  Zgorzelca 
– 2, Ostrowa Wielkopolskiego – 1, Powiatu Wałeckiego-1, Miasto Poznań -2 oraz 
Powiatu Szczecineckiego- 3. 
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b) Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 
 W 2010 roku placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu 
Złotowskiego przebywało łącznie 58 wychowanków. 
W Rodzinnych Domach Dziecka przebywało 20 wychowanków, w tym: 
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku 11 dzieci (4 dzieci z Powiatu Wałeckiego       
i 1 dziecko z Powiatu Pilskiego oraz 1 z Elbląga). W 2010r. dwoje z w/w 
wychowanków z Powiatu Wałeckiego usamodzielniło się i  opóściło placówkę. 
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie 9 dzieci ( w tym 2 z Powiatu 
Wałeckiego) 
 W omawianym okresie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Jastrowiu przebywało 38 wychowanków.  
 Do w/w Placówki w 2010r. skierowano 14 dzieci ( z czego 4 małoletnich 
dzieci przeniesiono do spokrewnionych rodzin zastępczych, jedno z dzieci powróciło 
do rodziny biologicznej).  
 Spośród 38 wychowaków POW w Jastrowiu w 2010r.  6 usamodzielniło 
się i opuściło Placówkę, dwoje zostało Postanowieniami Sądu Rejonowego 
przeniesionych do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych a jeden do 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. 
 
 Art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 175 z 2009 r., poz. 1362 z późn. zm.) mówi, że w przypadku umieszczenia 
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do 
placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania dziecka  w tej placówce. 

Zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy o pomocy społecznej, powiat prowadzący 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed skierowaniem do placówki, 
porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego 
utrzymanie. 
 W związku z powyższym w 2010 r. porozumienia i aneksy do nich 
regulowały pobyt w placówkach na terenie powiatu złotowskiego zwrot kosztów 
utrzymania 15 dzieci, w tym: 
- 6 z powiatem wałeckim 
- 3 z powiatem pilskim 
– 4 z powiatem obornickim 
– 1 z Miastem Elbląg 
 Z czego w związku z usamodzielnieniem się wychowanków przestały 
obowiązywać  2 porozumienia w sprawie zwrotu przez  kosztów utrzymania dziecka 
w placówce zawarte z Powiatem  Wałeckim i jedno z Powiatem Pilskim.  
 Na dzień 31.12.2010r. pozostało jeszcze jedno porozumienie dotyczące 
dziecka z naszego powiatu przebywającego na terenie Miasta Gdynia, gdzie powiat 
złotowski pokrywa koszty utrzymania w placówce. 
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c) Zespół do Spraw Zbudowania Lokalnego Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie 
 
 W skład powołanego przez Starostę Powiatu Złotowskiego Zespołu do 
Spraw Zbudowania Lokalnego Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie weszli 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, policji, poradni psychologiczno-
pedagogicznych, Powiatowego Urzędu Pracy, szkół, ośrodków pomocy społecznej, 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu, Sądu Rejonowego w Złotowie.   
 
 Na podstawie opracowanego "Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w 
Powiecie Złotowskim” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2008r. złożyło 
wniosek o dofinansowanie realizacji zadań ujętych w programie ogłoszonym przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. I tak  w ramach powyższego wniosku  w 
2008r. udało nam się zrealizować projekt: „Tworzenie mieszkań chronionych dla 
pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin 
zastępczych”. W 2010r.  umożliwiło to czterem wychowankom  na lepszy start w 
dorosłe  życie, uchroniło ich to od powrotu to patologicznych środowisk rodzinnych, 
z których zostali zabrani do opieki zastepczej. Na koniec 2010r. cała trójka nie tylko 
pozdosiła swoje kwalifikacje ucząc się dziennie i zaocznie, ale część również podjęła 
pracę. 

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie kontynuuje pracę lat poprzednich 
polegającą na promocji rodzicielstwa zastępczego. Przeprowadzono w związku z 
powyższym kampanię informacyjną na temat rodzin zastępczych za pomocą 
rozdawania ulotek, zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej a także informacji 
rozsyłanych do szkół, przedszkoli, sołtysów, parafii powiatu złotowskiego, gdzie 
były wywieszane i odczytywane  w trakcie nabożeństw.    
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dr Helena Agatowska i 
pracownik Przemysław Pufal posiadają uprawnienia uzyskane przez Towarzystwo 
"Nasz Dom" do prowadzenia szkoleń programem PRIDE: Rodzinna Opieka 
Zastępcza/Adopcja. Dzieki temu rożliwe jest prowadzenie szkoleń dla osób 
zgłaszających gotowość do pełnienie funkcji rodziny zastępczej bez koniecznego 
udziału Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. 
 W roku sprawozdawczym ukończyły szkolenie dla rodzin zastępczych 
(rozpoczęte w 2009r.) cztery rodziny. Z jedną z tych rodzin została w roku 
sprawozdawczym podpisana umowa na pełnienie funkcji zawodowej wielodzietnej 
rodziny zastępczej, gdzie umieszczono troje dzieci w wieku do 7 lat. W wdóch 
rodzinach zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem również umieszczono dzieci 
do 3 r.ż. Jedna z przeszkolonych rodzin została zdyskwalifikowana, ponieważ nie 
przestrzegała podstawowych  zasad funkcjonowania rodziny zastępczej. 
 Zapotrzebowanie jest znacznie większe. 
  
 Jednym z elementów "Programu..." jest praca z rodzicami biologicznymi 
dzieci umieszczonych w opiece zastępczej. Są to przede wszystkim porady 
psychologiczne i prawne, dotyczące spraw związanych z relacjami z dziećmi, 
uporządkowaniem spraw życiowych, powrotem do domu rodzinnego. 
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 W 2010r. troje dzieci wróciło do rodziców biologicznych, dwoje 
przebywających dotychczas w rodzinach zastępczych zostało zgłoszonych do 
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego  w Pile (sprawy zakończyły się adopcją dzieci) 
  
 
 Kolejnym zadaniem ujętym w "Programie Pomocy Dziecku i Rodzinie w 
Powiecie Złotowskim" jest usamodzielnienie się wychowanków rodzin zastępczych. 
Większość w/w dorosłych wychowanków kontynuuje naukę w różnego typu szkołach 
ponadgimnazjalnych, także wyższych (14 osób). Większość z nich mieszka 
samodzielnie. W omawianym okresie spośród całkowicie usamodzielnionych jedna 
osoba wróciła do rodziców biologicznych i tylko jedna korzysta z pomocy 
społecznej. 
 
 Przeprowadzono również spotkanie z rodzinami zastępczymi, których 
wychowankowie w 2010r. osiągali pełnoletność, na którym przedstawiono rodzaje i 
zasady przyznawania pomocy usamodzielniającym się wychowankomopieki 
zastępczej. 
 
 W "Programie..." znalazły się również zadania związane z szeroko 
rozumianą profilaktyką. W 2010r. PCPR brał udział w: 
1. Akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą 

"Kocham, reaguję" dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do której 
zostały włączone szkoły i przedszkola oraz sołtysi Powiatu Złotowskiego 

2. Współorganizowaniu kolonii dla dzieci z rodzin ubogich z terenów 
popegeerowskich, finansowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wzięło 
w nich udział 76 dzieci ze wszystkich gmin Powiatu Złotowskiego. 

 
 
d) Usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
 
dział 853 rozdział 85301 
 
 Zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej usamodzielnienia 
wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmują wypłaty pomocy 
pieniężnej na usamodzielnieni, pieniężnej na kontynuowanie nauki a także na  
zagospodarowanie   w formie rzeczowej. Uprawnionymi do otrzymywania tych 
świadczeń są wychowankowie: 
 pochodzący z terenu powiatu złotowskiego przebywający w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie tego powiatu 
 pochodzący z powiatu złotowskiego a opuszczający placówki  leżące na terenie 

innych powiatów, tj  placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze, zakłady poprawcze8 

 osiedlający się na terenie powiatu złotowskiego 
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 W 2010 r. udzielono pomocy na łączną kwotę 106.230,40 zł w tym 
wypłacono: 
– 5 świadczeń na usamodzielnienia w łącznej kwocie 23.058,00 zł 
– 6 świadczenia w formie pomocy rzeczowej na zagospodarowanie stanowiącej 

równowartość kwoty 26.845,00 zł 
– 114 świadczeń dla 17 osób na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 

56.327,40 zł. 
 
 W 2010r. wśród osób usamodzielniających się a wcześniej przebywających                 
w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 
– 11 kontynuuje naukę 
– 2 wróciły do domu rodzinnego 
– 14 mieszka samodzielnie, ale aż 7 z nich korzysta z pomocy społecznej w różnym 

zakresie 
 
Dwoje usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo-
wychowawczej mieszka obecnie w mieszkaniu chronionym. 
 
 

4. Działalność oraz wykorzystanie środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
 
W 2010 roku  na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej Rada Powiatu 

Złotowskiego uchwałą Nr XLII/178/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. przyznała środki 
finansowe na rehabilitację społeczną w wysokości 2 404 710,00 złotych, w tym na: 

 
 - dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 
(art. 35a ust. 1 pkt 8 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych)                                                      -                2 071 440,00 zł 
 
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w 
turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7a)             -                             0 zł 

 
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się         i 
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 
35a ust. 1 pkt 7d )                           -                                                 100.000,00 zł 
 
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób niepełnosprawnych  (art. 
35a ust. 1 pkt 7b  )                                                           -                 15.000,00 zł 
 
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze przyznane osobą niepełnosprawnym  
( art. 35a ust. 1 pkt 7c   )                                                         -         218.270,00  zł 
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a) Warsztaty Terapii Zajęciowej 
  

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób 
w warsztatach terapii zajęciowej.  

Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie                i 
finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do 
podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 
pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 
Realizacja przez warsztat tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii 
zajęciowej, zmierzających do rozwijania: 
4. Umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 

osobistej. 
5. Psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych 

umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu 
zawodowym albo podjęcie pracy. 
 

 W 2010 roku na terenie powiatu funkcjonowało pięć Warsztatów Terapii 
Zajęciowej: 
- w Złotowie prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym dla 35 osób,  
- w Jastrowiu prowadzony przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla 30 osób, 
- w Krajence prowadzony przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla 
25 osób, 
- w Okonku prowadzony przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, w którym w 
2010 r. zwiększono liczbę uczestników o 5 do 30 osób, 
- w Lipce prowadzony przez Parafię Rzymsko – Katolicką dla 25 osób. 

Na koniec 2010 r. w zajęciach warsztatów na terenie powiatu uczestniczyło 
145 osób niepełnosprawnych.  

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych dofinansowanie ze środków PFRON w 2009 r.  
i w latach następnych wynosi 90% kosztów utrzymania wtz. Pozostałe środki 
finansowe (10%) na działalność warsztaty otrzymały z Powiatu Złotowskiego  
a także dodatkowe od prowadzonych przez nie gmin. 

 
 

b) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów             
w turnusach rehabilitacyjnych. 
 

Turnus rehabilitacyjny oznacza formę aktywnej rehabilitacji połączonej 
z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej 
sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi 
przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację  
i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w zajęciach przewidzianych 
programem turnusu. 

Uczestnikami turnusu mogą być osoby niepełnosprawne, tj. posiadające ważne 



20 
 

orzeczenie o niepełnosprawności. 
Wysokość dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym uzależniona jest 

od: 

- posiadanego stopnia niepełnosprawności, 

- zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej, 

- od pełnionej roli - uczestnik, opiekun osoby niepełnosprawnej, 

- od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub dochodu osoby 
samotnej. 

Podstawą wysokości dofinansowania jest przeciętne wynagrodzenie ogłaszane 
zgodnie z art. 20 pkt.2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do pobytu na turnusie 
rehabilitacyjnym wynosi: 
a) 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia 
oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się  
i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności, 
b) 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej  
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
c) 23% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem 
niepełnosprawności, 
d) 18% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, 
e) 18% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej  
w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia 
niepełnosprawności. 
W przypadku gdy osoba nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego   z 
ustawy o pomocy społecznej można przyznać dofinansowane w wysokości 35% 
przeciętnego wynagrodzenia. 

 
Zgodnie z opinią Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z 

dnia 26 marca 2010 r. i decyzją Rady Powiatu w związku ze znaczącym spadkiem 
wysokości środków finansowych przekazanych przez PFRON, zrezygnowano z 
dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych.    
 
c) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się   i 
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 
 

Celem likwidacji barier funkcjonalnych jest umożliwienie  
lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie 
podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.  
Rodzaje barier: 
a) bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku  
i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, 
konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę 



21 
 

ruchu osobom niepełnosprawnym, 
b) bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania  
lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub 
urządzeń. Likwidacja tej bariery powinno powodować sprawniejsze działanie osoby 
niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. 
c) bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające  
lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się  
i/lub przekazywanie informacji. 
 
Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80 % kwoty zadania i nie 
może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. 
W 2010 roku na likwidację barier funkcjonalnych wydatkowano środki finansowe w 
wysokości 99.993,46 zł.  
W ramach przyznanych środków przeprowadzono likwidację barier u 23 osób    w 
tym: 
dla dzieci i młodzieży – 2 bariery na kwotę 4.695,32 zł  
dla dorosłych              -  21 barier na kwotę 95.298,14 zł. 
Na likwidację barier architektonicznych wydatkowano kwotę w wysokości 66.009,42 
zł dla 8 osób na następujące zadania: modernizacje łazienek i wc, likwidacja progów, 
wyrównywania podłóg, poszerzanie drzwi, wykonanie podjazdów, podnośniki. 
Na likwidację barier w komunikowaniu się wydatkowano kwotę w wysokości 
26.394,04 zł dla 11 osób na zakup sprzętu komputerowego i radiomagnetofonu dla 
osób ze schorzeniami narządu słuchu, wzroku, mowy i poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.  
Na likwidację barier technicznych wydatkowano kwotę w wysokości 7.589,40 zł dla 
4 osób na zakup podnośników transportowo – kąpielowych, kuchenki. 
 
 
d) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób niepełnosprawnych   
 
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 
2010 r. przyznano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. W ramach zadania 
zorganizowano i dofinansowano następujące imprezy: 
- Chcemy Integracji Społeczeństwa – CIS – 7.496,73 zł, 
- Impreza Integracyjna „Bawmy Się Razem” - 7.500,00 zł. 
Wysokość dofinansowania może wynosić do 60% kosztów zadania.  
 
e) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym 
 
Na zadanie dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze PCPR otrzymało 
środki finansowe w wysokości 218.270,00 zł. Z dofinansowania zaopatrzenia       w 
wyżej wymieniony sprzęt mogą korzystać osoby niepełnosprawne                      z 
aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, oraz dzieci i młodzież   z 
orzeczeniem o niepełnosprawności, których dochód netto nie przekracza:  
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a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka wspólnego 
gospodarstwa domowego, 

b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych. 
 
 
W 2010 r. wypłacono 434 świadczenia na kwotę 218.269,37 zł i dofinansowano: 
- pieluchomajtki, 
- wkłady anatomiczne, 
- aparaty słuchowe, 
- worki do zbiórki moczu, 
- protezy kończyn górnych i dolnych tymczasowe i stałe,  
- protezy piersi, 
- aparaty na ramię i bark, 
- szkła okularowe, 
- cewniki, 
- naprawy protez, 
- wózki inwalidzkie, 
- obuwie ortopedyczne, 
- podpórki dwukołowe, 
- materace przeciwodleżynowe, 
- pionizatory,  
- peruki, 
- protezy powietrzne, 
- lupy, 
- systemy FM, 
- gorsety korekcyjne, 
- wózki dziecięce specjalne, 
- aparat ortotyczny, 
- aparat szynowo – opaskowy, 
- fotelik. 
 
 
Oprócz realizacji zadań ustawowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         w 
Złotowie udziela pomocy osobom niepełnosprawnym i organizacjom skupiającym 
takie osoby poprzez: 
- udzielanie porad zgłaszającym się osobom, 
- pomoc w wypełnianiu wniosków o środki finansowe, 
- udzielanie informacji i wydawanie wniosków na programy PFRON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
Z E S T A W I E N I E 

 

z wykonania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  
finansowanych ze środków PFRON wg stanu 31.12. 2010 roku 

 
 

L.p. Nazwa zadania  Plan Wykonanie % wyk. 
1. warsztaty terapii zajęciowej 2 071 440,00 2 071 440,00 100% 
2. turnusy rehabilitacyjne 0 0  
3. likwidacja barier funkcjonalnych 100.000,00 99.993,46 100% 
4. sport, kultura, rekreacja  i turystyka 15.000,00 14.996,73 100% 
5. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 
218.270,00 218.269,37 100% 

           Razem 2 404 710,00 2 404 699,56 100% 
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IV 
Realizacja projektów systemowych 

 
 
 

 Europejski Fundusz Społeczny na lata 2007-2013 finansuje 
przedsięwzięcia przyczyniające się do podnoszenia poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski, opisanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 
(POKL). W zamyśle program ten jest odpowiedzią na wyzwania jakie przed 
państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia Strategia Lizbońska. 
Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do 
lokowania inwestycji i podejmowania pracy,  rozwijanie wiedzy i innowacji oraz 
tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii 
Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów 
pracy oraz wzrostu konkurencyjności gospodarki. 
Realizowane w ramach PO KL zadania mają koncentrować się na wsparciu w 
następujących obszarach: 
 zatrudnienie 
 edukacja 
 integracja społeczna 
 rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw 
 zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich 
 budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli 
 promocją zdrowia i zasobów pracy. 

 
 Projekt systemowy polega na dofinansowaniu środkami programu 
operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki 
organizacyjne sektora finansów publicznych. Powyższe rodzaje projektów mają tę 
wspólną cechę, że dotyczą dofinansowania zadań publicznych realizowanych w 
sposób określony w odrębnych przepisach prawa (lub w wytycznych wydanych przez 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 
ustawy) i przez jednostki wskazane w tych przepisach.  
 
 W roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Złotowie realizowało projekt systemowy w ramach działania 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji pt. „POMOCNA DŁOŃ- Integracja 
Zagrożonych Wykluczeniem" 
Celem tego działania, jest jak sama nazwa wskazuje, jest rozwijanie aktywnych form 
integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji 
pomocy społecznej w regionie. 
 
 Grupą docelową, do której skierowane były działania PCPR-u w 2010r. 
były osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku 
aktywności zawodowej, w szczególności: 
  osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi (20 osób) 
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 osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 
placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające 
trudności z integracją zawodową i społeczną (10 osób) 

 
 Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wyżej 
cytowanego projektu składały się z kilku etapów: 
1. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, na których beneficjenci zostali 

zapoznani z funkcjonowaniem rynku pracy oraz zasadami poruszania się po nim, 
sytuacją na rynku pracy i jej przewidywanym rozwojem, wymaganiami 
zawodowymi, oczekiwaniami pracodawców, możliwościami kształcenia, ocenę 
kwalifikacji i ewentualnego doświadczenia zawodowego w świetle wymagań 
rynku pracy Warsztaty te obejmowały również przyjmowane role społeczne i 
modele życia, doskonalenie technik poszukiwania pracy, nabycie nowych 
kompetencji oraz przygotowanie aplikacji (życiorysu zawodowego, listu 
motywacyjnego)  

2. Treningi Kompetencji i Umiejętności Społecznych, które poruszały takie aspekty 
jak motywację, radzenie sobie ze stresem, komunikację, pracę zespołową, uczenie 
się optymizmu i sertywności 

3. Trening Kompetencji Życiowych – szkolenie wyjazdowe, które miało na celu 
kształtowanie relacji międzyludzkich i rozwijanie kompetencji  społecznych i 
interpersonalnych.   ` 

4. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 
5. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe- zgodnie z indywidualnymi 

oczekiwaniami uczestników 
6. Wyjazd na turnus rehabilitacyjny.Ważnym elementem wyjazdu była nie tylko 

rehabilitacja fizyczna, ale i społeczna, ponieważ umożliwiła osobom borykającym 
się z podobnymi problemami nie tylko spotkanie, ale również wyjście ze 
środowiska, w którym na co dzień przebywają.  

 
 Osoby usamodzieniające się zostały objęte doradztwem zawodowym,  w/w 
szkoleniami które połączone były z dwutygodniowym pobytem z Zakopanym oraz 
wyjazdem integracyjnym połączonym ze zwiedzaniem m.in. Szwecji i Danii, a także 
6 z nich zostalo objęte szkoleniami zawodowymi. 

 Wśród 20 osób niepełnosprawnych było: 
 10 osób będących uczestnikami Warsztatów terapii Zajęciowej w Lipce  
 10 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niepracujące, 

 
Osoby te zostały objęte następującymi działaniami: Treningami Kompetencji i 
Umiejętności Społecznych, Treningiem Kompetencji Życiowych, Warsztatami 
Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz wyjazdem na turnus rehabilitacyjny, 
 
 

 Prze cały okres trwania projektu trwała promocja EFS, co jest wymogiem 
wydatkowania środków unijnych 
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 Na powyższe działania otrzymaliśmy dotację rozwojową (Europejski 
Fundusz Społeczny) zgodnie z  umową Projektu systemowego  
w kwocie       345.629,00 zł.  
 Realizacja powyższego projektu wymagała również wkładu własnego tj: 
 środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego w 

wysokości 20.274,30 

zł 
 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

wysokości  20.274,30 

zł 
 

Łącznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponowało kwotą 373.026,09 zł 
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V 
 

Wykaz potrzeb 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 18 ustawy o pomocy społecznej Kierownik powiatowego 
centrum pomocy przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Z 
diagnozy sytuacji panującej w powiecie złotowskim wynikają następujące potrzeby: 
 
1. Ustawiczne szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu złotowskiego. 
Cel: podniesienie poziomu pracy ośrodków pomocy społecznej i tym samym opieki 
nad osobami objętymi pomocą. 
2. Zdiagnozowanie katalogu usług dla osób starszych z terenu Powiatu Złotowskiego 
Cel: Utworzenie na terenie Powiatu Złotowskiego Domu Pomocy Społecznej 
3. Wspieranie organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnienia społecznie aktywnej roli i 
integracji ze środowiskiem.  
4. Dostosowywanie mieszkań do indywidualnych potrzeb, wspieranie w uzyskaniu 
niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i innego sprzętu 
pomocniczego a także umożliwienie uczestnictwa w rehabilitacji. 
Cel: ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych i umożliwienie im 
uczestnictwa w rehabilitacji. 
5. Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy 
Cel: Profesjonalna i interdyscyplinarna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie; 
obejmująca pomoc prawną, psychologiczną i pedagogiczną  
6.Zatrudnienie psychologa w ramach wolnego wakatu 
Cel: podwyższenie jakości świadczonych usług 
 


