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I 
 

Sprawy finansowe 
 
Dział 852 rozdział 85218 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  
 
Środki finansowe otrzymane w planie wydatków na rok 2011 – 341728,15zł 
w tym:  
            ze środków własnych powiatu 341.728,15 zł. 
 
Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowana została kwota 298.352,10 zł 
pozostałe środki w kwocie 43.376,05 zł przeznaczone na funkcjonowanie PCPR. 
 
 
Dział 852 rozdział 85220 
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, i ośrodki interwencji 
kryzysowej 
 
Środki otrzymane  w planie wydatków budżetowych na rok 2011  - 16885,03zł 
W tym środki własne powiatu  16885,03zł 
 
Na zakup wyposażenia i materiałów wydatkowana została kwota 1318,38zł   
- energia  906,40zł 
- ogrzewanie 6636,34zł 
- woda 3613,20zł 
- wywóz nieczystości 726,05zł 
- czynsz 3684,66zł                                                            
   
Dział 852 rozdział 85226 
Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 
 
Środki finansowe otrzymane w planie wydatków na rok 2011  ze środków własnych 
powiatu – 32994,86 
Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  wydatkowana została 
kwota 29.140,78 zł. 
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 3.854,08zł. 
 
Dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność 
 
Środki finansowe z EFS 
 
Przyznana została dotacja rozwojowa na rok 2011  w kwocie 328.056,26zł 
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     
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pt „ Pomocna Dłoń – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem” 
Wydatki na wynagrodzenia  za obsługę i realizację programu  w kwocie 305.302,04zł  
Niewykorzystane środki w związku z krótkim terminem na realizację związanym z  
późnym otrzymanie transzy zostały zwrócone w wysokości   22.754,22zł.  
 
853-85395 Pozostała działalność 
 
Środki otrzymane w planie finansowym ze Starostwa 19.243,52zł 
-wkład własny do projektu systemowego  
Środki zostały przeniesione z rozdziału 85204-rodziny zastępcze zgodnie z 
wymogami końcowego rozliczenia projektu. 
- wypłata świadczeń miesięcznych dla rodzin zastępczych zastępczych 6 osób (31 
świadczeń)      17.267,12zł 
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 1 osoby (4swiadczenia)  1976,40zł. 
                                                                                             

Dział 852 rozdział 85201 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

Środki finansowe otrzymane w planie wydatków na rok  2011 – 97.222,48 zł 

 
Wykonanie: 
 
Pomoc na kontynuowanie nauki        45.852,48 zł ( 90 świadczeń dla 17 osób ) 
 
Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie     28.312,00zł (6 świadczeń ) 
 
Pomoc na usamodzielnienie              23.058,00zł   ( 4 osoby ) 
 
 
Dział 852 rozdział 85204 –rodziny zastępcze 

Środki finansowe otrzymane w planie wydatków na rok   2011       1.372.656,68zł. 

 

Wykonanie: 

Świadczenia miesięczne dla rodzin zastępczych                                             1.041.507,64zł 
                                                                                    

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 29 osób /204 świadczenia/                                  
                                                                                                                   100.381,46zł 
 
Pomoc na usamodzielnienie  /9 świadczeń dla 9 osób/           
                                                                                                                    44.469,00zł  
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej/ 7 osób, 7 świadczeń/ 

                                                                                                                                                
31.293,00 zł 
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Pomoc na kontynuację nauki dla 6 osób dorosłych,  
których miejscem pobytu przed umieszczeniem w 
rodzinie zastępczej był powiat złotowski/ 52 świadczenia/                         25.676,73 zł. 
 
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej                     
o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowej rodziny zastępczej wielodzietnej i 
zawodowej rodziny zastępczej specjalistycznej                

                                                                                                     
129.328,85zł 

Dział 853 rozdział 85324 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
Środki finansowe otrzymane w planie wydatków na rok 2011           2.506,024 zł 
w tym na: 
 
- Warsztat Terapii Zajęciowej 2.145,420,00 zł 
- turnusy rehabilitacyjne      0,00          
- likwidacja barier funkcjonalnych  102.000,00 zł. 
- sport, kultura i rekreacja      4.000,00 zł. 
- zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,  
przedmioty  ortopedyczne i środki pomocnicze  254.604,00 zł. 
 

Wykonanie: 
 
- Warsztat Terapii Zajęciowej 2.145,420,00 zł 
- turnusy rehabilitacyjne   0,00zł 
                 
- likwidacja barier funkcjonalnych  101.603,01 zł. 
- sport, kultura i rekreacja   
        4.000,00 zł. 
- zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,  
przedmioty  ortopedyczne i środki pomocnicze  254.598,63 zł. 
 
Razem wykonanie:                                                                              2.505.621,64 zł. 
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II 
 

Zatrudnienie 
 
W 2011r. 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 września 2011r. do grudnia 2011r.); pracownik 

socjalny (od stycznia 2011r. do sierpnia 2011r. – 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. 

8. Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które 
otrzymały status uchodźcy 
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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 2011 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 184 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. 
n) postępowania komornicze w związku z zaciągniętymi kredytami i 
pożyczkami. Ich ilość w roku sprawozdawczym bardzo wzrosła, co 
świadczy m.in. coraz trudniejszej sytuacji finansowej i majątkowej rodzin 
Powiatu Złotowskiego 
 

 Obserwuje się wzrost ilości udzielonych przez radcę prawnego porad tj. w 
2008r. było ich 85, w 2009r. 117,  w 2010r. 131r. Zaś w 2011r. aż 181. 
 
 Psycholog - W okresie od 02.09.2011r. do 30.12.2011r. psycholog zatrudniony w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, udzielił 61 porad i 
konsultacji.  

Najliczniejszą grupę stanowiły osoby będące uwikłane w zjawisko przemocy 
w rodzinie – 30 konsultacji (spotkania indywidualne, jak i rodzinne). Osobami 
najczęściej korzystającymi z tego typu pomocy były kobiety. 

Istotnym zagadnieniem, okazały się relacje i stosunki rodzinne. W tym 
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zakresie psycholog przeprowadził 21 spotkania, zarówno z rodzicami jak i dziećmi, a 
także poddał analizie specyfikę relacji małżonków. 

Psycholog zatrudniony w PCPR zgodnie postanowieniami Sądu uczestniczy 
również w spotkaniach rodziców z dziećmi. Sytuacja taka miała miejsce 
pięciokrotnie. 

Kolejna grupę stanowią osoby korzystające z szeroko rozumianego wsparcia 
psychologicznego w różnych sytuacjach np. – choroby psychicznej (1osoba), 
przemęczenia w związku ze sprawowaną opieką nad schorowanym członkiem 
rodziny  (1osoba), czy utratą zdrowia uniemożliwiającą dotychczasowy sposób 
funkcjonowania (2 konsultacje). 

 
W ramach swoich działań psycholog zatrudniony w PCPR opracował 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, 
którego celem jest zmniejszenie skali tego zjawiska. Kolejnym obszarem, w którym 
podejmuje działania są grupy robocze ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
powoływane do pracy w indywidualnych przypadkach na terenie miasta Złotów. 

Kolejnym elementem aktywności psychologa, było stworzenie grup wsparcia 
dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, z tej możliwości w grudniu 2011r. 
skorzystały trzy Panie. 

 

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

 Pracownik socjalny – 70 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 
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2. Szkolenia i współpraca z organizacjami pozarządowymi o ośrodkami 

pomocy społecznej. 
 

 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 r. wzięli 
udział w szkoleniach i spotkaniach zorganizowanych przez różnego rodzaju 
instytucje i organizacje: 

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

2. Komitet Ochrony Praw Dziecka – "Wspieranie rodziny i system pieczy 
zastępczej – działania na rzecz reintegracji rodziny" 

3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – warsztaty z zakresu 
budowania 'Wielkopolskiego Modelu Asystenta Rodziny" 

4. Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Behaviour"; szkolenie – "jak radzić 
sobie z wypaleniem w zawodzie pracownika socjalnego" 

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kurs samoobrony 
6. Starostwo Powiatowe w Złotowie: Seminarium "Ochrona informacji 

niejawnych" -  
7. Studia Profilaktyki Społecznej. Niepubliczna Placówka Doskonalenia 

Nauczyckieli. Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych: "Ustawa o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz zmiany w ustawie o 
pomocy społecznej  jako nowe wezwania dla  ośrodków pomocy społecznej 

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

9. Spotkanie doradcze w sprawie tworzenia i  działania zespołów 
interdyscyplinarnych organizowane przez ROPS w Poznaniu 

10. Ośrodek Metodyczny Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego: 
"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – podejście praktyczne" 

11. Zebranie informacyjne Koła Powiatowego Polskiego Zwiąku Niewidomych w 
Złotowie 

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

13. Uczestnictwo w Zespołach Interdyscyplinarnych przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, w ramach potrzeb uczestnictwo w grupach roboczych tych zespołów 

14. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – "Szkolenia dla 
Głównych Księgowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodznie" – zakres 
tematyczny: rozporządzenie w sprawach szczególnych zasad rachunkowości i 
planów kont w jst i ich jednostkach organizacyjnych, zarządzanie ryzykiem 
wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie kontroli 
zarządczej, stres i metody redukcji napięć emocjonalnych. 

15. Starostwo Powiatowe w Złotowie;"Podatek od towarów i usług w oświacie" 
16. Regionalna Izba Obrachunkowa: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych" 
17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – szkolenie dotyczące wdrażania 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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 Organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie w 
2011 r. spotkania i  szkolenia 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 

4. Spotkanie, z Kierownikami Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 
w terenu Powiatu Złotowskiego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 
czerwca o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 
149, poz. 887) – na spotkaniu tym omówiono najważniejsze założenia ustawy, 
koszty jakie będą obciążać budżety gmin, udostępniono wzory porozumień 
(regulujące współpracę między powiatem a gminą od stycznia 2011r.), 
przedyskutowano zasady dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt 
dzieci w pieczy zastępczej. Każda gmina otrzymała również indywidualne 
zestawienie umieszczonych w ostatnich trzech latach małoletnich dzieci w opiece 
zastępczej. 

5. Spotkanie z Dyrektorami Rodzinnych Domów Dziecka z Powiatu Złotowskiego w 
związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) – na spotkaniu tym 
omówiono najważniejsze założenia ustawy, przedstawiono Dyrektorom 
powyższych placówek możliwość przekształcenia się z pieczy instytucjonalnej na 
pieczę rodzinną, przedstawiono porównania finansowe. 

6. Spotkanie z zawodowymi rodzinami zastępczymi z Powiatu Złotowskiego w 
związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) – na spotkaniu tym 
omówiono najważniejsze założenia ustawy, ich sytuację prawną i finansową w 
związku z w/w ustawą, przedstawiono porównania finansowe. 
 

 Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie 
opracowanego w 2011r. Powiatowego Programu Szkolenia i Doskonalenia 
Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej zorganizowało szkolenie "Jak radzic sobie z 
wypaleniem zawodowym pracownika socjalnego". Temat szkolenia został wybrany 
na podstawie zgłoszonych przez kadrę pomocy społecznej powiatu  zapotrzebowania. 
Na szkolenie niniejsze zostali zaproszeniu przedstawiciele Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Szpitala Powiatowego w Złotoiwe, Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Jastrowiu. W szkoleniu uczestniczyło 18  osób.  
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Przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zostało 
zorganizowane spotkanie dotyczące Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych 
(tworzenie takich podmiotów jak m.in. spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa 
społeczne przy współudziale przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji 
pozarządowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców) dotyczące stworzenia 
CESON obejmującego całe Województwo Wielkopolskie 
 
 Przy współpracy z Fundacją "Wyrównać Szanse" zorganizowane zostało 
trzydniowe szkolenie dla osób sprawnych opiekujących się osobami poruszającymi 
się na wózkach. W szkoleniu tym brali udział opiekunowie i terapeuci z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Złotowskiego. 
 
 

          W związku z brakiem wniosków o przyznanie środków finansowych dla 
organizacji pozarządowych z terenu powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w 2011r. 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 2011r. do naszej instytucji 
wpłynęły 80 informacji 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. Dla ofiar przemocy 
domowej została powołana grupa wsparcia, prowadzona przez psychologa. 
 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2011r. stworzyło "Program 
Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie", dzięki któremu 
pozyskało środki (dotacja celowa) w wysokości 3.600,00 zł na realizację zajęć 
korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy. Przy współpracy z Sądem, 
kuratorami, Policją, Prokuraturą i Ośrodkami Pomocy Społecznej zajęciami 
terapeutycznymiw ramach w/w programu zostało objęte 10 osób. 
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3. Opieka nad dzieckiem i rodziną. 
 

a) Rodziny zastępcze 
 
W 2011 r. w powiecie złotowskim: 
- funkcjonowało 98 rodzin zastępczych, 
- przebywało w nich 154 dzieci, 
- 35 osób dorosłych kontynuowało naukę. 
 
Na realizację tego zadania PCPR otrzymało w 2011 r. 1.372.656,68 zł, z czego: 
 rodzinom zastępczym wypłacono świadczenia na kwotę                 1.041.507,64 zł, 
 osobom dorosłym kontynuującym naukę wypłacono 256 świadczeń na kwotę    

126.058,19 zł, 
 wypłacono 9 świadczeń na usamodzielnienia w łącznej kwocie 44.469,00 zł. 
 przyznano świadczenia w postaci pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla 7 

osób w wysokości 31.293,00 
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowej rodziny zastępczej wielodzietnej 
i zawodowej rodziny zastępczej specjalistycznej 129.328,85 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- 81 rodzin (113 dzieci) na terenie powiatu złotowskiego 

w 2011 r. 
 
 niespokrewnione z dzieckiem otrzymujące 10 % podstawy na każde dziecko                     

z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania, czyli 
164,70 zł – 14 rodzin na terenie powiatu złotowskiego (18 dzieci) 

 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: 
a) wielodzietne-  3 rodziny (11 dzieci) 
b) o charakterze pogotowia rodzinnego - 1 rodzina (11 dzieci). 

 
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 
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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 
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 2011 roku obowiązywały porozumienia i aneksy dotyczące 29 dzieci, w 
tym: 
- 14 dzieci z innych powiatów przebywa na terenie powiatu złotowskiego: Powiat 
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Szczecinecki-4, Powiat Pilski-3, Powiat Tomaszowski-1, Powiat Wrzesiński-2,    
Powiat Wałecki – 2, Powiat Warszawa Zachodnia – 1, Miasto Chorzów - 1  
- 15 dzieci z naszego powiatu, przebywa na podstawie postanowień sądowych na 
terenie Powiatu Pilskiego - 3, Gdańska - 1, Powiatu Wągrowieckiego - 1,  Zgorzelca 
– 2, Ostrowa Wielkopolskiego – 1, Powiatu Wałeckiego-1, Miasto Poznań -2 oraz 
Powiatu Szczecineckiego- 3, Miasto Bydgoszcz- 1. 
 
 W 2011r. siedmioro małoletnich dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych powróciło do swoich rodziców naturalnych, dwoje zostało 
adoptowanych. 
 

b) Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 
 W 2011 roku placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu 
Złotowskiego przebywało łącznie 60 wychowanków. 
W Rodzinnych Domach Dziecka przebywało 20 wychowanków, w tym: 
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku 9 dzieci (2 dzieci z Powiatu Wałeckiego       
i 1 dziecko z Powiatu Pilskiego, oraz 1 z Elbląga). W 2011r. jeden z w/w 
wychowanków z Powiatu Wałeckiego usamodzielnił się i  opóścił placówkę. 
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Zakrzewie 11 dzieci ( w tym 2 z Powiatu 
Wałeckiego). W 2011r. dwoje z w/w wychowanków z Powiatu Złotowskiego 
usamodzielniło się i  opóściło placówkę. 
 W omawianym okresie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Jastrowiu przebywało 39 wychowanków.  
 Do w/w Placówki w 2011r. skierowano 14 dzieci ( z czego 4 małoletnich 
dzieci przeniesiono do 2 niespokrewnionych rodzin zastępczych, troje z dzieci 
powróciło do rodziny biologicznej, jeden z wychowanków został przeniesiony do 
DPS, troje się usamodzielniło, jedno rozstało przeniesione do Rodzinnego Domu 
Dziecka).  
 Na mocy Postanowień Sądu Rejonowego obecnie przebywa w : 
 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych - 3 wychowanków 
 Młodzieżowym Ośrodka Socjoterapeutycznym – 2 wychowanków. 

 
 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 2011 r. porozumienia i aneksy do nich 
regulowały pobyt w placówkach na terenie powiatu złotowskiego zwrot kosztów 
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utrzymania 14 dzieci, w tym: 
- 4 z powiatem wałeckim 
- 3 z powiatem pilskim ( 1 – rozwiązane w związku z usamodzielnieniem sie 
wychowanki) 
- 4 z powiatem obornickim 
- 1 z Miastem Elbląg 
- 1 – Powiat Sępoleński (rozwiązane, dziecko przeniesione do RDD w Sępólnie 
Krajeńskim) 
 
 W przypadku jednego wychowanka pochodzącego z Powiatu 
Złotowskiego, ale przebywającego na terenie Miasta Gdynia byliśmy zobowiązani do 
ponoszenia odpłatności do lutego, kiedy to podopieczna usamodzielniła się. 
 
 W roku sprawozdawczum Powiat Złotowski rozpoczął procedury mające 
na celu likwidację funkcjonującej dotychczas Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
typu socjalizacyjnego w Jastrowiu. W związku z powyższym wystąpił z wnioskiem 
do Wojewody o uzyskanie zgody na jej likwidację. Równocześnie ogłosił konkurs na 
powierzenie od 2012r. realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. 
zorganizowanie i prowadzenie dwóch całodobowych, koedukacyjnych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w Jastrowiu w dwóch 
budynkach, po 14 miejsc w każdym z nich.  Konkurs powyższy wygrało 
Stowarzyszenie "UŚMIECH DZIECKA" 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Złotowskiego Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza typu socjalizacyjnego ulega likwidacji z dniem 31.01.2012r., a 
przebywające w niej małoletnie dzieci zostaną przeniesione do dwóch placówek 
prowadzonych przez Stowarzyszenie z dniem 01.02.2012r. 
 
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 2011r.  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.  

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie kontynuuje pracę lat poprzednich 
polegającą na promocji rodzicielstwa zastępczego. Przeprowadzono w związku z 
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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 
dwie rodziny.  
 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. 
 
 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. 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 2011r. 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 2011r. 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 86 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  
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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 
 

 W 2011 r. udzielono pomocy na łączną kwotę 97.222,48 zł w tym 
wypłacono: 

 4 świadczenia na usamodzielnienia w łącznej kwocie 23.058,00 zł 

 6 świadczeń w formie pomocy rzeczowej na zagospodarowanie stanowiącej 
równowartość kwoty 28.312,00 zł 

 90 świadczeń dla 17 osób na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 45.852,48 
zł. 

 
 W 2011r. wśród osób usamodzielniających się a wcześniej przebywających                 
w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 

 8 kontynuuje naukę 

 4 wróciły do domu rodzinnego 

 18 mieszka samodzielnie, ale aż 6 z nich korzysta z pomocy społecznej w różnym 
zakresie 
 
Dwoje usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo-
wychowawczej mieszka obecnie w mieszkaniu chronionym. 
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4.Działalność oraz wykorzystanie środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
W 2011 roku  na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej Rada Powiatu 

Złotowskiego uchwałą Nr XIII/72/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. przyznała środki 
finansowe na rehabilitację społeczną w wysokości 2 506 024,00 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)                                                      -        2 145 420,00 zł 
 
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów             w 
turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7a)             -                0,00 zł 

 
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się         i 
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 
35a ust. 1 pkt 7d )                           -                                         102.000,00 zł 
 
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób niepełnosprawnych  (art. 
35a ust. 1 pkt 7b  )                                                           -            4.000,00 zł 
 
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze przyznane osobą niepełnosprawnym  
( art. 35a ust. 1 pkt 7c   )                                                       -   254.604,00  zł 
 

 
 
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: 

 Umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 
osobistej. 

 Psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych 
umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu 
zawodowym albo podjęcie pracy. 
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 W 2011 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. Ponadto  w dniu 
22.11.2011 r. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Złotowskim reprezentowanym 
przez Pana Ryszarda Goławskiego – Starostę Powiatu Złotowskiego i Pana Tomasza 
Fidlera Wicestarostę Powiatu Złotowskiego, a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Okonku o finansowanie kosztów zorganizowania i działalności 
warsztatu terapii zajęciowej, która to jednostka zobowiązuje się  do prowadzenia 
Warsztatu terapii zajęciowej w Okonku od dnia 01.01.2012 r. 
 - w Lipce prowadzony przez Parafię Rzymsko – Katolicką dla 25 osób. 

Na koniec 2011 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 
orzeczenie o niepełnosprawności. 

Wysokość dofinansowania pobytu na turnusie rehabilitacyjnym uzależniona jest 
od: 

1. posiadanego stopnia niepełnosprawności, 
2. zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej, 
3. od pełnionej roli - uczestnik, opiekun osoby niepełnosprawnej, 
4. 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: 
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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 
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 2011 roku na likwidację barier funkcjonalnych wydatkowano środki finansowe w 
wysokości 101 603,01 zł.  
W ramach przyznanych środków przeprowadzono likwidację barier u 12 osób    w 
tym: 



23 
 

dla dzieci i młodzieży –1 bariera na kwotę 11.582,00 zł  
dla dorosłych              - 11 barier na kwotę 90.021,01zł. 
Na likwidację barier architektonicznych wydatkowano kwotę w wysokości 94.968,62 
zł dla 10 osób na następujące zadania: modernizacje łazienek i wc, likwidacja 
progów, wyrównywania podłóg, wyrównanie schodów, poszerzanie drzwi, 
wykonanie podjazdów, podnośniki. 
Na likwidację barier w komunikowaniu się wydatkowano kwotę w wysokości 
6.634,39  zł dla 2 osób na zakup sprzętu komputerowego i telefonów  dla osób ze 
schorzeniami narządu słuchu, wzroku i mowy. 
 
 
d) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób 
niepełnosprawnych   
 
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 
2011 r. przyznano środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł. W ramach zadania 
zorganizowano i dofinansowano następujące imprezy: 
- Chcemy Integracji Społeczeństwa – CIS – 4.000,00zł, 
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 254.604,00 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:  

1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka wspólnego gospodarstwa 
domowego, 

2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych. 
 
 
W 2011 r. wypłacono 638 świadczenia na kwotę  254.598,63 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, 
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- 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. 
 

 
 

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. 2011 roku 

 
 
 

L.p. Nazwa zadania  Plan Wykonanie % wyk. 
1. warsztaty terapii zajęciowej 2 145 420,00 2 145 420,00 100% 
2. turnusy rehabilitacyjne 0,00 00,0  
3. likwidacja barier funkcjonalnych 102.000,00 101.603,01 100% 
4. sport, kultura, rekreacja  i turystyka 4.000,00 4.000,00 100% 
5. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 
254.604,00 254.598,63 100% 

           Razem 2 506 024,00 2 505 621,64 100% 
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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 2011r. 
były osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku 
aktywności zawodowej, w szczególności: 
  osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi (8 osób) 
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 uczestnicy WTZ – 20 osób 
 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 (8 osób) 

 
 Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wyżej 
cytowanego projektu składały się z kilku etapów: 
1. Treningi Kompetencji i Umiejętności Społecznych, które poruszały takie aspekty 

jak motywację, radzenie sobie ze stresem, komunikację, pracę zespołową, uczenie 
się optymizmu i sertywności 

2. Szkolenie pierwszej pomocy 
3. Wsparcie grupowe w zakresie umiejetności społecznych– 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 szkoleniowo - 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.  

7. Doradztwo psychospołeczne w zakresie psychodietetyki, wizerunku i motywacji, 
gdzie promowano zdrowy sposób odżywiania się, aktywność fizyczną, 
przedstawiano sposoby relaksacji. Uczestnicy mieli wykonane specjalistyczne 
badania krwi pod kontem alergii pokarmowych. 

 
 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. Trójmiasta, a także 6 z 
nich zostało objęte szkoleniami zawodowymi (kosmetyka kompleksowa, Manicure i 
kompleksowa stylizacja paznokci, prawa jazdy kategorii B i C, grafika komputerowa) 

 Wśród 28 osób niepełnosprawnych było: 
 20 osób będących uczestnikami Warsztatów terapii Zajęciowej w Okonku  
 8 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niepracujące, 

 
Osoby te zostały objęte następującymi działaniami: Treningami Kompetencji i 
Umiejętności Społecznych i innymi szkoleniami, wyjazdem integracyjno-
rehabilitacyjnym, zajęciami z psychodietetyki i troje z nich ukończyło również 
wybrane przez siebie szkolenia zawodowe (księgowość, kurs komputerowy, 
prowadzenie własnej firmy), 
 
 

 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       328.056,26 zł.  
 Realizacja powyższego projektu wymagała również wkładu własnego tj: 
 środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego w 

wysokości                                                                                                19.243,52 zł 
 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

wysokości                                                                                                19.243,52 zł 

 
Łącznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponowało kwotą  366.543,30 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. Dostosowanie funkcjonowania instytucji do wymogów ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej 
Cel:zatrudnienie kadry wymaganej ustawą, stworzenie wewnętrznych procedur, 
dostosowanie przepisów prawa miejscowego, reorganizacja struktury PCPR 
7. Aktywizacja społeczna 
Cel: Pozyskanie środków i realizacja projektu systemowego w roku 2012r. 
 


