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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU

Wysoka Rado
Wypełniając zobowiązanie wynikające z art. 112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U.2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami ) przedkładam do Państwa
dyspozycji sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2011
wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, wspierania osób
niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prosząc jednocześnie o akceptację
ujętego w niniejszym sprawozdaniu wykazu potrzeb- jako niezbędnych minimum w projektowanym
przez Wysoką Radę budżecie na 2013 rok.

Z poważaniem
Edyta Owczarzak – dyrektor PCPR

Wągrowiec , dnia 12 kwietnia 2012 roku
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System pomocy społecznej w Powiecie Wągrowieckim stan na 31 grudnia 2011 roku ( schemat poglądowy jednostek gminnych, powiatowych , pozostałych )
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1.
1.1.

ZADANIA POWIATOWYCH JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

( realizowane, współrealizowane, nadzorowane lub koordynowane przez PCPR Wągrowiec)
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania 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 niespokrewnionym 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 cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę
uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie
w nich skierowanych osób;
10) 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;
11) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
13) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
14) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z
terenu powiatu;
15) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych;
16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
17) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej
18) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, 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 osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art.5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
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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.

1.2.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2010 Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
realizowane ze środków PFRON( Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), ze środków Funduszu mogą być
realizowane, w części lub całości, następujące zadania powiatu, wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie lub przez Powiatowy Urząd Pracy:
1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów
społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów
o których mowa w pkt 1;
3) udostępnianie na potrzeby pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu
wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z
ich realizacji;
4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie
na potrzeby samorządu województwa;
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w
zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
6a) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji,
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu;
7) dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży;
8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
9) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie
oraz przekwalifikowanie;
9a) przyznawanie środków, o których mowa w art.12a;
9b) realizacja zadań, o których mowa w art.26, art.26d i art.26e;
9c) zlecanie zadań zgodnie z art.36;
10)kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz
rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej
placówki szkoleniowej;
11) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
12) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej
podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
13) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób
niepełnosprawnych

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2011 roku

Strona 5

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

1.3.

Do zadań własnych powiatu należy w szczególności :
opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie;
opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie
specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych
metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

1)
2)

3)
4)

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy :
1)
2)

tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie

2. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU
2.1. DOCHODY BUDŻETOWE
W roku 2011 dochody własne Powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej
w działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 758 „Różne rozliczenia”, 852 „Pomoc społeczna” i 853 „Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej” zostały zaplanowane na kwotę 2.895.441 zł , a wykonanie planu wyniosło
2.898.572 zł, co stanowi 100,11 % planu.
Najwyższe dochody na koniec roku 2011 roku osiągnięto w:
- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – jest to kwota 2.865.943 zł , która stanowiła 67,63 % wykonanych
wszystkich dochodów łącznie;
- oraz rozdziałach 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze (w zawartych zakresie porozumień) – kwota
752.669 zł i 85204 - Rodziny zastępcze (porozumienia) kwota 566.848 zł – kwoty te stanowią łącznie 31,14 %
wszystkich wykonanych dochodów pomocy społecznej.

Rozdział

Realizację dochodów własnych powiatu wągrowieckiego w latach 2010-2011 w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”,
758 „Różne rozliczenia”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, ujęto w poniższej
tabeli (w zł)
Plan roku
%
2011 (wg
Dynamika w wykonania
Wykonanie w pierwotnej Plan na 2011 Wykonanie
planu
Dział
Treść zadania
%
roku 2010
uchwały po zmianach w roku 2011
7:6
7:4
budżetowe
j)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
700
Gospodarka mieszkaniowa
3.521
2.112
2.112
2.755
78,24
130,45
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
70005 § 0750 - Dochody z najmu
i dzierżawy składników
majątkowych

758

Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 pozostałe odsetki (od
środków na podstawowym
75814
rach.bank PCPR. oraz od śr.
EFS)

3.521

2.112

2.112

2.755

78,24

130,45

8.430

5.780

5.780

10.955

129,95

189,53

3.717

1.080

1.080

5.111

137,50

473,24
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Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 pozostałe odsetki
(odsetki od śr. na rach. DPS
SG).
Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 pozostałe odsetki
(odsetki od śr.na rach.bank.
WPOW w Wągrowcu)
Pomoc społeczna
Placówka opiekuńczo
wychowawcza – WPOW
w Wągrowcu

852

Placówai opiekuńczo
wychowawcza – RPOW
w Skokach
85201 Placówki opiekuńczo –
wychowawcze (odpłatność
rodziców naturalnych za
pobyt dzieci w placówce)
Placówki opiekuńczo –
wychowawcze
(porozumienia)

85202 Dom pomocy społecznej

2.585

2.700

2.700

4.103

158,72

151,96

2.128

2.000

2.000

1.741

81,81

87,05

2.263.794 2.638.094

2.857.549

2.847.512

125,92

99,75

123

100

100

149

121,14

149

-

-

-

330

-

-

400

10.862

10.862

0

-

-

411.491

619.748

752.797

752.669

182,91

99,98

1.339.005 1.513.839

1.515.639

1.526.938

214,04

100,74

Rodziny zastępcze

85204

Odpłatność rodziców
naturalnych za pobyt dzieci w
rodz.zast.
Rodziny zastępcze

Porozumienia
Powiatowe Centra Pomocy
85218
Rodzinie
Ośrodek Interwencji
85220 Kryzysowej
853

Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
Zespoły ds. Orzekania o
85321 Niepełnosprawności
Państwowy Fundusz
85324 Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Razem działy 700, 758, 852 i 853

1.158

2.609

2.609

0

-

-

510.614

490.326

574.550

566.848

111,01

98,66

1.003

110

492

578

57,63

117,48

0

500

500

0

-

-

45.656

30.000

30.000

37.350

81,81

124,50

7.556

0

0

0

-

-

38.100

30.000

30.000

37.350

98,03

124,50

2.321.401 2.675.986

2.895.441

2.898.572

124,86

100,11

Darowizny rzeczowe:
Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze otrzymał darowiznę o wartości 6.940 zł: sprzęt rehabilitacyjny, meble do pokoju,
telefon Panasonic.
PCPR Wągrowiec – darowizna w postaci wyprawek szkolnych dla dzieci – wartości około 3 tys. zł
WPOW w Wągrowcu – nie otrzymała w 2011

WPOW Skoki –pomoc rzeczowa o wartości 7.655,99 zł ( sprzęt zakupiony w ramach programu Zostań moja
Rodzina realizowanego przez PCPR)
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2.2 WYDATKI BUDŻETOWE

Dział

1

Rozdział

Realizację wydatków ujętych w budżecie Powiatu WĄGROWIECKIEGO w latach 2010-2011 w działach
851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”,
ujęto w poniższej tabeli: ( w zł)

Treść zadania

Wykonanie w
roku 2010

Plan roku
2011 wg
pierwotnej
uchwały

2

3

4

5

851
WPOW
Wągro
wiec

RPOW
Skoki

Ochrona zdrowia
Składka na
ubezpieczenia
zdrowotne
oraz świadczenia
85156
dla osób nieobjętych
obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
Pomoc społeczna

852

Dynamika w
Plan roku
Wykonanie za
%
2011
rok 2011
7:4
po zmianach
6

7

Wykonanie
planu w %
7:6

8

9

6.509

13.479

13.479

13.432

206,36

99,65

6.509

8.986

8.986

8.939

137,33

99,48

-

4.493

4.493

4.493

-

100

6.094.100

6.563.041

6.709.833

6.592.776

108,18

98,26

1.188.339

1.267.000

1.267.000

1.250.816

105,26

98,72

-

263.221

269.891

269.302

-

99,78

625.004

707.941

490.969

490.822

78,53

99,97

67.658

87.070

75.211

69.834

103,22

92,85

1.344.156

1.497.162

1.528.962

1.528.786

113,74

99,99

484.659

475.140

503.332

503.332

103,85

100

200.330

191.437

191.437

185.614

92,65

96,96

156.946

255.337

302.564

277.261

176,66

91,64

1.200.461

1.082.161

1.127.791

1.113.326

92,74

98,72

Placówki opiekuńczo –
wychowawcze
WPOW w Wągrowcu
Placówki opiekuńczo –
wychowawcze
RPOW w Skokach
Placówki opiekuńczo85201 wychowawcze
(porozumienia z
powiatami
organizującymi opiekę
instyt. dzieciom z
powiatu
wągrowieckiego)
Placówki opiekuńczowychowawcze
( kontynuacja nauki,
pomoc rzeczowa )

85202

Domy pomocy
społecznej w tym:
- środki własne
- środki z dotacji
Rodziny zastępcze –
porozumienia

Rodziny zastępcze
85204 zawodowe wynagrodzenia z
pochodnymi
Rodziny zastępcze –
świadczenia na
utrzymanie dzieci

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2011 roku
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Wychowankowie
opuszczający rodziny
zastępcze kontynuacja nauki,
usamodzielnienia,
pomoc na
zagospodarowanie

91.038

96.418

156.140

143.237

157,34

91,74

-

-

6.000

5.995

-

99,92

495.864

521.823

524.205

517.487

104,36

98,72

70.444

88.420

86.420

78.871

111,96

91,26

19.250

29.911

29.911

8.580

44,57

28,69

149.951

-

150.000

149.513

99,71

99,68

756.412

689.010

801.067

789.725

104,40

98,58

70.260

110.322

110.322

110.322

157,02

100

58.109

70.097

70.097

66.456

114,36

94,81

150.342

146.674

159.139

159.139

105,85

100

Pozostała działalność –
udział własny do
projektu systemowego
PO KL

29.872

-

28.593

28.591

95,71

99,99

Pozostała działalność –
realizacja projektu
systemowego PO KL
85395
ze środków EFS

435.829

352.417

419.916

415.717

95,39

99

79,17

73,08

Zadania w zakresie
85205 przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

85218

Powiatowe centra
pomocy rodzinie

Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
85220
mieszkania chronione i
ośrodki interwencji
kryzysowej

85226

Ośrodki adopcyjno –
opiekuńcze

Pozostała działalność –
dotacja z MPiPS na
realizację porozumienia
dotyczącego
85295
finansowego wsparcia
programów z zakresu
opieki nad dzieckiem i
rodziną
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

853

Dotacja ze środków
powiatu na działalność
85311 bieżącą warsztatów
terapii zajęciowej w
Wągrowcu i Wapnie
Zespoły ds. orzekania
- środki i własne
85321
-środki administracji
rządowej

Dotacje dla organizacji
pozarządowych na
realizację zadań
zleconych w trybie
otwartych konkursów
ofert

Razem działy 851, 852, 853

12.000

9.500

13.000

9.500

6.857.021

7.265.530

7.524.379

7.395.933
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98,29

Informacje uzupełniające :
2.2.1. Wydatki budżetowe realizowane ze środków własnych powiatu
W roku 2011, na ochronę zdrowia (dział 851), pomoc społeczną (dział 852) oraz na pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej (dział 853) zabezpieczono w budżecie Powiatu środki własne w wysokości 6.256.081 zł, w
podziale na:
dział 851 „Ochrona zdrowia” – plan: 13.479 zł; wykonanie: 13.432 zł
85156 –„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego” - wydatki budżetowe w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 13.479,00 zł.
Wykonanie wyniosło 13.432 zł, co stanowi 99,65 % planu.
Opłacono ubezpieczenia zdrowotne za dzieci nieobjęte przedmiotowym ubezpieczeniem, przebywające
w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu oraz w Rodzinnej Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Skokach.
dział 852 „Pomoc społeczna” – plan: 6.020.590 zł, wykonanie: 5.925.356 zł
Środki w tym dziale przeznaczone były na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie
524.205 zł, wykonanie wyniosło 517.487 zł co stanowi 98,72% planu oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej
działającego przy PCPR w kwocie 86.420 zł, wykonanie wyniosło 78.871 zł co stanowi 91,26 % planu.
Ponadto zabezpieczono środki na pomoc finansową, przeznaczoną dla rodzin zastępczych, w tym:
- na świadczenia i wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych 1.430.355 zł wykonano 1.390.587 zł co
stanowi 97,22 % planu,
- na pomoc finansową dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 156.140 zł wykonano 143.237 zł co
stanowi 91,74 % planu,
- dla dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów 191.437 zł wykonano 185.614 zł co stanowi 92,65 % planu .

Podobnie, zabezpieczono środki finansowe na świadczenia dla dzieci i pełnoletnich wychowanków p.o.w., w tym:
- dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 75.211 zł wykonano 69.834
zł, co stanowi 92,85% planu,
- w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów, w których przybywają dzieci z Powiatu
Wągrowieckiego 490.969 zł wykonano 490.822 zł, co stanowi 99,97 % planu, a także na bieżącą działalność
placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Wągrowieckiego:
- dla dzieci przebywających w wągrowieckiej WPOW 1.267.000 zł wykonano 1.250.816 zł co stanowi 98,72%
planu,
- dla dzieci przebywających w skockiej RPOW z planu 269.891 zł wykonano 269.302 zł, co stanowi 99,78 %
planu rocznego
Natomiast na działalność Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zabezpieczono środki w kwocie 1.528.962
zł, z czego wydatkowano 1.528.786 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego.
.
dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan: 222.012 zł; wykonanie: 214.869 zł
Powiat partycypował w kosztach obsługi i prowadzenia bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności, angażując środki Powiatu na łączną kwotę 70.097 zł, wykonano 66.456 zł, co
stanowi 94,81% planu.
Środki Powiatu zostały też wydatkowane w związku z realizacją projektu systemowego PO KL, realizowanego
przez PCPR, jako udział własny w kwocie 28.591 zł wykonany w 99,99 %.
Natomiast na działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie zaplanowano środki w
kwocie 110.322 zł, co zostało wykonane w 100 %,
Dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert zabezpieczono
kwotę 13.000 zł, gdzie wykonano 9.500 zł, co stanowi 73,08 % planu.
29.911 zł – środki przeznaczone na realizację zadania zleconego Powiatowi Pilskiemu, tyt. przeprowadzenia
szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych, przez OAO, wydatkowano w 28,69
%, w kwocie 8.580 zł.
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2.2.2. Wydatki budżetowe realizowane ze środków pochodzących z innych źródeł, m.in. środki
unijne, dotacje
W okresie sprawozdawczym, na pomoc społeczną (dział 852) oraz na pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej (dział 853) powiatowe jednostki uzyskały dodatkowe środki, wprowadzone do
budżetu w wysokości 1.238.387 zł, w podziale na:
150.000 zł – środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań w ramach programu
opieki nad dzieckiem i rodziną, zadanie pn. „Zostań Moją Rodziną – wsparcie rodzicielstwa zastępczego
i procesu usamodzielniania wychowanków w Powiecie Wągrowieckim”, wydatkowano w 99,68 % w
kwocie 149.513 zł
159.139 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność PZON w Wągrowcu, wydatkowano w
100 % .
6.000 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację programów
korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy
PCPR, wydatkowano w 99,92 % , w kwocie 5.995 zł.
503.332 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jako dotacja na bieżącą
działalność Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, wydatkowano w 100 %.
419.916 zł – środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, pochodzące z budżetu
państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego POKL pn
„Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom
usamodzielnianym”, wydatkowano w 99 %, w kwocie 415.717 zł.

Ogółem, zaplanowane wydatki w wysokości 7.524.379 zł
co stanowi 98,29 % planu.
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2.2.3.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rodzaje zadań powiatu
(zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego)

Wysokość środków
PFRON
zgodnie
z algorytmem

Wysokość
środków
wykorzystanych

%
wykorzystania

Kwota
niewykorzystana
w zł

Ogółem środki dla powiatu

1.496.525

1.495.657,97

99,94

867,03

1.

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów
terapii zajęciowej

961.740,00

961.707,68

99,99

32,32

2.

Udzielanie jednorazowej bezzwrotnej pomocy
finansowej na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej ( art. 12a. ust. 1)

72.414,24

72.414,24

100

-

Pracodawcy- zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
( art. 26e. ust.1)

84.000,00

84.000,00

100

-

4.

Finansowanie kosztów szkoleń osób
niepełnosprawnych (art. 38 i 40 )

4.329,50

4.329,50

100

-

5.

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt.7 lit.a )

95.000,00

94.343,48

99,31

656,52

6.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze ( art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. c)

159.935

159.919,38

99,99

15,62

7.

Dofinansowanie sportu, kultury , rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych ( art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. b)

2.550,00

2.428,00

95,22

122,00

8.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
97.300,00
w komunikowaniu się i technicznych (art. 35a ust.1
pkt. 7 lit.d )

97.259,43

99,96

40,57

9.

Dofinansowanie do staży osób niepełnosprawnych
(art. 11)

19.256,26

100

-

3.

19.256,26

Dodatkowo otrzymano środki PFRON w kwocie 37.415,00 zł, z której wykorzystano 37.350,00 zł, tytułem zwrotu
kosztów obsługi zadań PFRON ( 2,5% środków przekazanych Powiatowi przez PFRON ).
Podsumowanie:
Reasumując, w okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało bądź
nadzorowało merytoryczną realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o wartości 11.919.476,00 zł
w tym planowanych wydatków w wysokości 9.020.904,00 zł
planowanych dochodów w wysokości 2.898.572,00 zł

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2011 roku
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3.

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
- schemat organizacyjny – stan 31.12.2011

PCPR
kierownik

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

PCPR

- nadzór nad instytucjonalnymi formami
pomocy ( dom pomocy społecznej, placówki
opiekuńczo-wychowawcze, warsztaty terapii
zajęciowej ; rodziny zawodowe)
- rodzinna opieka zastępcza
- usamodzielnienia
- rehabilitacja społeczna i wsparcie osób
niepełnosprawnych- projekty systemowe ze środków Unii
Europejskiej
-współpraca z organizacjami pozarząd.
-poradnictwo specjalistyczne prawne,
psychologiczne, rodzinne
- księgowość,
- obsługa administracyjno-kadrowa

- poradnictwo psychologiczne,
prawne, socjalne
- hostel dla 10 osób w Antoniewie

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

- obsługa administracyjna
- obsługa księgowo- kadrowa
- obsługa techniczna

Zespół Orzekający
- Przewodniczący
- Członkowie PZSON

umowy o pracę:

umowy o pracę:

- psycholog – 1 etat
- kierownik
– 1 etat ,
- główny księgowy
– 1 etat,
- księgowy
– 1 etat,
- pracownik socjalny
– 3 etaty,
- referent ds. osób niep. – 1 etat,
- specjalista
- 1 etat,
pracownik ds. reintegracji - 1 etat
pracownik sekretariatu
- 1 etat
pracownik gospodarczy – ½ etatu

umowy o pracę:
- pomoc admin. biurowa – 2 etaty

-

wolontariat – 2 umowy

umowy zlecenia całoroczne
- obsługa prawna PCPR
- obsługa informatyczna
- porad.psycholog.( 8 godzin/miesiąc)
- porad.prawne ( 8 godzin/ miesiąc)
- usługa 10 rodzin zastępczych
zawodowych

umowy zlecenia

umowy zlecenia:

- pracownik socjalny ( 10
godzin/miesiąc)
- poradnictwo prawne ( 10 porad /m-c)

-przewodnicząca Zespołu
- członkowie zespołu orzekającego
- 14 osób
- obsługa informatyczna;
- obsługa sanit.-porządkowa

umowy zlecenia okresowe:
- kosztorysant robót PFRON
- umowy z osobami świadczącymi usługi
szkoleniowe w ramach projektu EFS

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2011 roku
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3.1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
status: wyodrębniona organizacyjnie komórka w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
realizacja zadań wynikających z: ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych - orzekanie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
ilość miejsc: nieograniczona
placówka całkowicie wolna od barier architektonicznych
adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
- nadzór nad obsługą administracyjno-kadrowo- księgową - mgr Edyta Owczarzak 067-26 27 614, 067-26 27 933
- nadzór nad działalnością merytoryczną, reprezentacja Zespołu – przewodnicząca PZON
– mgr Wioleta Kaczmarek ( powołanie – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia ) Tel. 67 26 22 280
– obsługa administracyjna - 2 etaty
referent
Małgorzata Kaszuba – wykształcenie średnie
pomoc admin. – biurowa - Renata Przybylska - wykształcenie średnie
Skład osobowy Zespołu Orzekającego realizującego zadania w 2011 roku:
Imię i nazwisko
wykonywana
Imię i nazwisko
funkcja

wykonywana
funkcja

przewodnicząca
lekarz

Onufry Patelski

doradca
zawodowy

Zbigniew Musiał

lekarz

Barbara Linetty

pracownik
socjalny

Elżbieta Gajlewicz

lekarz

Jolanta Ludzkowska

pracownik
socjalny

Zygmunt Nieżychowski

Lekarz

Małgorzata Biniewska

pracownik
socjalny

Beata Plewa

lekarz

Jolanta Tomaszewska

psycholog

Joanna Jasińska

lekarz

Grażyna Torzewska

psycholog

Anna Stadniczenko

lekarz

Piotr Kędracki

lekarz

Wioleta Kaczmarek

W roku 2011 Zespół wydał 2128 orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność:
w tym orzeczeń 1966 z określeniem stopnia niepełnosprawności :
w tym: 536 o znacznym stopniu niepełnosprawności
939 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
383 o lekkim stopniu niepełnosprawności
oraz 212 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci
( 74 wnioskodawców nie zaliczono do osób niepełnosprawnych, 34 wnioskodawcom odmówiono wszczęcia postępowania,
pozostałe : wycofanie, umorzenie )

Tab. Ilość składnych wniosków o wydanie orzeczenia do PZON Wągrowiec w latach 2001-2011:
rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Osoby
663
1171
866
904
1051
powyżej 16
roku życia
Dzieci do
-*
1283
300
301
348
16 roku
życia
*PZSON orzeka o niepełnosprawności u dzieci od roku 2002

2001

2002

2003

2004

1198

1333

1361

1403

1647

2080

322

345

256

249

176

257
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3.2.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- poradnictwo psychologiczne, socjalne i prawne - siedziba PCPR, Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1,
- hostel (10 miejsc noclegowych w wyodrębnionym lokalu w kompleksie budynków administrowanych przez
MOW Antoniewo, gm. Skoki)

status: wyodrębniona komórka w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
realizacja zadań wynikających z: ustawy o pomocy społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
ilość miejsc: nieograniczona
placówka nie jest wolna od barier architektonicznych
adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1, tel. 67 262 76 14, 262 79 33, po 15.30 - tel. 67 262 83 15
zarządzający jednostką: mgr Edyta Owczarzak, tel. 67-2627614, 067-2627933

Specjaliści realizujący zadania w 2011 roku:
- mgr Jolanta Tomaszewska psycholog
– (umowa o pracę) psycholog kliniczny, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany terapeuta, mediator
rodzinny, w sprawach karnych i cywilnych, certyfikowany specjalista pracujący ze sprawcami przemocy domowej, przyjmuje
codziennie, p. nr 9
- Hanna Kilarska
pracownik socjalny - ( umowa zlecenie- 10 godzin/ m-ąc ) certyfikowany specjalista uzależnień,
specjalista przeciwdziałania przemocy domowej, dyplomowanym specjalistą pracującym ze sprawcami przemocy domowej
-poradnictwo prawne
- Kancelaria „Krislex”, Wągrowiec, ul. Kościuszki 30/1 – po uprzednim otrzymania skierowania z OIK

Gmina
m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Gołańcz
Wapno
Damasławek
Mieścisko
Razem powiat
spoza powiatu - 6

Tab. sprawy prowadzone przez OIK w 2011 roku (wg miejsca zamieszkania zgłaszającego)
Ilość
spraw*
71
28
16
18
9
16
12
170

*dane dotyczą wyłącznie spraw nowych - zgłoszonych do OIK w 2011 roku
(dla porównania :rok 2006 - 56, 2007 - 71, 2008 – 217, 2009 – 223, rok 2010 - 134)

Ze schronienia czasowego w hostelu w Antoniewie w roku 2011 skorzystało 7 osób( 2 rodziny).
Interwencja kryzysowa podejmowana była w związku z przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną,
ekonomiczną, uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, tzw. dopalaczy i od gier hazardowych, kazirodztwem,
depresjami, wykluczeniem społecznym (głównie ludzi z chorobą psychiczną), samotnością, samobójstwem
członka rodziny, sporami rodzinnymi oraz załamaniami z powodu zadłużenia kredytowego.
Do najczęściej podejmowanych działań należały:
- pomoc i wsparcie psychologiczne (w tym interwencja, terapia indywidualna i grupowa),
- pomoc w podjęciu działań prawnych i formalnych związanych ze zjawiskiem przemocy,
- pomoc ofiarom przemocy na wszystkich etapach procesu karnego, rodzinnego bądź cywilnego,
- współpraca z organami ścigania, innymi instytucjami świadczącymi pomoc,
- współpraca w sprawach klientów w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych w gminach,
- mediacje rodzinne.
W OIK-u prowadzony był program korekcyjno-edukacyjny dla mężczyzn sprawców przemocy domowej
- z terenu powiatu. Realizacja programu ( umowy- zlecenia dla trojga certyfikowanych specjalistów ) została
sfinansowana – adekwatnie do rangi zadania - ze środków administracji rządowej.
Powstanie oraz faktyczna działalność na poziomie gmin
powiatu wągrowieckiego Zespołów
Interdyscyplinarnych stała się czynnikiem sprzyjającym nie tylko integracji , korelacji i koordynacji
podejmowanych działań . Praca w zespole specjalistów pozwala na opracowanie i monitorowanie planu
pomocy członkom rodziny przemocowej uwzględniającego wszystkie najważniejsze dziedziny jej
życiowej aktywności.
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3.3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

status: powiatowa jednostka pomocy społecznej
realizacja zadań wynikających z:
- ustawy o pomocy społecznej;
- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy ,
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- powiatowych programów na rzecz osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
ilość miejsc: nieograniczona
jednostka tylko częściowo przygotowana do obsługi osób z dysfunkcją narządu ruchu
adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1 , I piętro
zarządzający jednostką: mgr Edyta Owczarzak 067-2627614, 067-2627933, 067 2628315
Obsada kadrowa ( umowy o pracę - stan na dzień 31.12.2011 )
- mgr Edyta Owczarzak – wykszt. wyższe, prawnik, specjalizacja z zakresu
zarządzania pomocą społeczną, specjalizacja z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, certyfikowany specjalista w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
kierownik

główny księgowy

– mgr Anna Januchowska
– wykszt. wyższe, politolog w specjalności
administracja samorządowa, technik ekonomista w specjalności finanse i rachunkowość;
księgowy
obsługa sekretariatu

- mgr Daria Strenczak
- Urszula Głowińska

– wykszt. wyższe, prawnik
– wykszt. średnie techniczne

- mgr Marta Tańska-Kołacka – wykszt. wyższe, politolog w specjalności
administracja europejska i administracja samorządowa, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, specjalista
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
konsultant/pracownik socjalny

- Loreta Seemann - wykszt. średnie, zal. X sem. na UAM w Poznaniu WNS,
pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne, trener rodzin zastępczych.
specjalista
referent

-mgr Artur Szyper - wykszt. wyższe, prawnik,studia podyplomowe z zarządzania kadrami

st. spec. reintegracji zawodowej/doradca ds. osób niepełnosprawnych - mgr Lucyna Ostapiuk - wykszt.
wyższe, filolog, specjalność nauczycielska, oligofrenopedagog, specjalizacja z zakresu zarządzania projektami, specjalizacja
w zakresie zarządzania pomocą społeczną.

- Irena Kotwica - wykszt. wyższe, politolog w specjalności administracja
samorządowa, ekonomista w specjalności ekonomiki pracy, płac i spraw socjalnych, specjalizacja z rodzinnej opieki
zastępczej, trener rodzin zastępczych
st. pracownik socjalny

- Michał Gorlaszka - wykszt. wyższe, politolog, specjalność administracja
samorządowa, technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość, specjalizacja z zakresu zarządzania pomocą
społeczną, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
st. pracownik socjalny

pracownik gospodarczy

-Bogusława Wachowska
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Organizowanie RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

3.3.1
3.3.1.1.

Rodziny zastępcze

zawodowe przeciętny miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie

zastępcze 1413,00
Typ rodziny zawodowej
Gmina

wielodzietna

o charakterze
pogotowia
rodzinnego

specjalistyczna

Ilość
dzieci

Stan na 31.12.2011
Gmina właściwa dla miejsca
zamieszkania dzieci
( przed umieszczeniem w pieczy)

m. Wągrowiec
g. Wągrowiec

0
1

1
1

0
1

3
15

Skoki
Gołańcz
Wapno
Damasławek
Mieścisko

2
1
0
1
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

6
5
0
6
7

Razem powiat

6

3

1

42

Nowa Wieś, Margonin
Wągrowiec, Margonin,
Ryczywół, Barcin
Wąbrzeźno
Wągrowiec, Margonin
Wągrowiec, Szamocin
Wągrowiec, Ośno, Gniezno

Opiekę – na podstawie zawartych umów zleceń – w zawodowych rodzinach zastępczych w roku 2011
roku organizowali:
PP. B. i M. Szymańscy

- gmina Mieścisko

-

rodzina specjalistyczna;

PP. M. i W. Rozmarynowscy – gmina Wągrowiec

- rodzina zastępcza o charakterze pogotowia;

P. Z. Wilińska

– gmina Damasławek

– rodzina zastępcza wielodzietna;

PP. E. i G. Szkutniccy

– gmina Gołańcz

– rodzina zastępcza wielodzietna

PP. B. i W. Pastucha

– gmina Wągrowiec

– rodzina zastępcza wielodzietna;

PP. M. i P. Kośmiccy

– m. Wągrowiec

–

PP. R. T. Nowaczek

– gmina Mieścisko

-

rodzina zastępcza wielodzietna;

P. Anna Marczyk

– gmina Wągrowiec

-

specjalistyczna rodzina zastępcza;

PP. K. R. Koteras

– gmina Skoki

-

PP. M. E. Kocięccy

– gmina Skoki

-

rodzina zastępcza specjalistyczna;

wielodzietna rodzina zastępcza;
wielodzietna rodzina zastępcza.

3.3.1.2.
Rodziny zastępcze niezawodowe – niespokrewnione i spokrewnione
( przeciętny miesięczny koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej
niespokrewnionej – 1220,00 zł /m-ąc )

z dzieckiem
– 747,76 zł,

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w powiecie funkcjonowały 64 niezawodowe rodziny zastępcze dla 92 dzieci
Tab. dzieci w rodzinach zastępczych – stan. 31.12.2011

Gmina zamieszkania
rodziny zastępczej

Ilość rodzin
niespokrewnionych

Ilość dzieci
w rodzinach

Ilość rodzin
spokrewnionych

Ilość dzieci
w rodzinach

miejska Wągrowiec

4

4

23

30

wiejska Wągrowiec

1

1

10

14

Damasławek

0

0

4

6

Gołańcz

3

8

7

7

Mieścisko

1

1

1

2

Skoki

1

1

6

12
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Wapno

2

3

1

3

18 dzieci pochodzących z rodzin zamieszkałych (przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych) na terenie
Powiatu Wągrowieckiego znalazło w rodzinną opiekę zastępczej poza powiatem wągrowieckim w 12 rodzinach
zastępczych .

3.3.1.3. Działania organizatorskie na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego
Pracownicy centrum w roku 2011 organizowali, koordynowali i nadzorowali sytuację opiekuńczo-wychowawczą
171 dzieci objętych opieką 85 rodzin zastępczych.

a. Fluktuacja rodzin i dzieci w poszczególnych gminach powiatu w roku

w gminie miejskiej Wągrowiec funkcjonowały:
23 rodziny spokrewnione dla 30 dzieci,
4 rodziny niespokrewnione dla 4 dzieci,
fluktuacja :
- przyjęto do rodzin 5 dzieci;
- ustanowiono 4 nowe spokrewnione rodziny zastępcze ,
- 3 rodziny przestały funkcjonować ( w 3 przypadkach przyczyną zaprzestania funkcjonowania było osiągnięcie
pełnoletności wychowanka rodziny zastępczej)

·
·
·
.

w gminie wiejskiej Wągrowiec funkcjonowało:
10 rodzin spokrewnionych dla 14 dzieci,
1 rodzina niespokrewnione dla 1 dzieci,
1 rodzina zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego dla 18 dzieci;
1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza dla 6 dzieci;
· 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem specjalistyczna rodzina zastępcza dla 2 dzieci

fluktuacja :
- przyjęto do rodzin 20 dzieci ( w tym do rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego 10 dzieci ,
w tym interwencyjne odbiory - 7 dzieci )
- utworzono 2 rodziny spokrewnione,
pogotowie rodzinne
opuściło
10 dzieci ( 9 umieszczono w innych rodzinach zastępczych,
1 powróciło do matki biologicznej).

w gminie Damasławek funkcjonowały :
· 4 rodziny spokrewnione dla 6 dzieci,
· 1 zawodowa rodzina niespokrewniona wielodzietna dla 6 dzieci
fluktuacja :
-powstała 1 nowa spokrewniona rodzina zastępcza dla 1 dziecka

w gminie Gołańcz funkcjonowały :
· 7 rodzin spokrewnionych dla 7 dzieci
. 3 rodziny niespokrewnione dla 8 dzieci
. 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza dla 5 dzieci
fluktuacja :
- 1 rodzina przestała funkcjonować ( przyczyną zaprzestania funkcjonowania rodziny zastępczej było uzyskanie
pełnoletniości przez wychowanka rodziny zastępczej)
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- 1 wychowanek rodziny zastępczej uzyskał pełnoletniość, rodzina nadal funkcjonuje

w gminie Mieścisko funkcjonowały:
1 rodzina spokrewniona dla 2 dzieci,
1 rodzina niespokrewniona dla 1 dziecka
. 1 rodzina zawodowa niespokrewniona z dzieckiem specjalistyczna dla 3 dzieci
. 1 rodzina zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina wielodzietna dla 5 dzieci
fluktuacja :
- zawodową wielodzietną rodzinę zastępczą opuścił 1 wychowanek z powodu uzyskania pełnoletności
i usamodzielnienia
·
.

w gminie Skoki funkcjonowało:
·- 6 rodzin spokrewnionych dla 12 dzieci,
- 1 rodzina niespokrewniona dla 1 dziecka
- 2 zawodowe rodziny zastępcze dla 7 dzieci
fluktuacja :
- utworzono 1 rodzinę spokrewnioną dla 4 dzieci;
- rozwiązano 1 rodzinę zastępczą spokrewnioną - osiągnięcie pełnoletniości przez wychowanka ;
- opuściło rodzinę zastępczą 2 wychowanków z racji uzyskania pełnoletności i usamodzielnienia;
- utworzono i rozwiązano 1 rodzinę niespokrewnioną ( dziecko zostało przysposobione)

w gminie Wapno funkcjonowały :
· 2 rodziny niespokrewniona dla 3 dzieci,
. 1 rodzina spokrewniona dla 3 dzieci
fluktuacja :
- przyjęto do rodzin 1 dziecko
- utworzono 1 rodzinę niespokrewnioną

b. informacja opisowa dotycząca podejmowanych działań:
Zadania realizowali:
P. Irena Kotwica
– st. pracownik socjalny
P. Michał Gorlaszka - st. pracownik socjalny
W roku pracownicy socjalni odpowiedzialni za ten kierunek działalności centrum:










zorganizowali opiekę w rodzinnej formie pieczy zastępczej dla 28 małoletnich, których rodzice zostali
ograniczeni lub pozbawieni władzy w roku 2011 ( 7 dzieci odbierano w trybie interwencyjnym);
średnio 2 razy w roku ( ok. 370 wizyt ) dokonywali oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci
w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu w miejscu zamieszkania rodzin;
przeprowadzili 182 wywiady środowiskowe na potrzeby przyznania pomocy pieniężnej w drodze decyzji
administracyjnej;
prowadzili 56 postępowań związanych z ustaleniem odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych zakończonych wydaniem: 39 nowych decyzji odstępujących od ustalenia odpłatności ,
2 decyzji ustalających odpłatność oraz 15 decyzji utrzymujących w mocy wcześniejsze rozstrzygnięcia;
wszczęli 2 postępowania egzekucyjne;
W trybie ciągłym współpracowali z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym
w szczególności z placówkami edukacyjnymi, służbami kuratorskimi, pracownikami socjalnymi ops,
kadrą poradni psychologiczno-pedagogicznej; Rzecznikiem Praw Dziecka ;
konsultowali z pedagogami sytuacje szkolno-wychowawczą dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych;
pozyskiwali kandydatów na rodziców zastępczych, w tym także dla dzieci umieszczonych w wpow
oraz rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia;
świadczyli doradztwo rodzicom zastępczym w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
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monitorowali sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz o sytuację rodziny naturalnej
dziecka dla potrzeb określenia możliwości jego do niej powrotu - (ok.200 sprawozdań);
promowali rodzicielstwo zastępcze ( zabiegali o kandydatów na rodziców zastępczych, przeprowadzali
rozmowy informujące o problematyce rodzicielstwa zastępczego, gromadzili dokumentację
potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych);
organizowali, uczestniczyli i nadzorowali spotkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
z ich rodzicami biologicznymi ( przeciętnie 3 spotkania w tygodniu w siedzibie PCPR );
realizowali postanowienia porozumień dotyczących łącznie 76 dzieci ( comiesięczna weryfikacja
prawidłowości otrzymanych/ wydatkowanych środków, pod kątem poprawności merytorycznej
i finansowej);

przeprowadzili postępowania administracyjne zakończone wydaniem:
- 131 nowych decyzji ustalających wysokość świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych,
- 28 decyzji dotyczących przyznania pomocy jednorazowej związanej z potrzebami przyjmowanych
dzieci na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej;
 wydawali opinie dotyczące osób pełniących funkcje rodziców zastępczych z terenu powiatu
wągrowieckiego dla potrzeb postępowań sądowych ;
 sporządzali dokumentację finansową wydatkowanych świadczeń kwota 1.438.840 zł prowadząc
jednocześnie:
85 kart wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, z wyodrębnieniem świadczeń dla każdego
dziecka;
comiesięczne listy wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych;
 projektowali, monitorowali i aktualizowali roczny budżet związany z wydatkami dla rodzin zastępczych;
 obsługiwali panel systemu informatycznego POMOST SI i SAC dotyczący rodzin zastępczych;
 koordynowali prace zespołu ds. oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych;
 tworzyli i realizowali indywidualne plany pracy na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej;
 tworzyli i realizowali programy pomocy dziecku i rodzinie, pozwalających rozwiązywać trudne sytuacje,
w których się znaleźli.


C. Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej
Dział

Rozdział

Paragraf

852
852
852
852

85204
85204
85204
85204

3110
4110
4120
4170

Razem:

Plan

Wykonanie

Wskaźnik

1.283.931
43.186
6.484
252.894

1.256.562,97
34.695,21
5.533,52
237.032,61

97,87
80
85
94

1.586.495

1.533.824,31

97

Środki wypłacono wg poniższego:
§ 3110
Plan w wysokości 1.283.931,00 zł wydatkowany został w kwocie 1.256.562,97 zł , co stanowi 97,87%
wykonania planu rocznego, dotyczącego wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej, wg poniższego:







pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych spokrewnionych
z dzieckiem w kwocie – 490.218,71 zł;
pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niespokrewnionych
z dzieckiem w kwocie – 210.295,67 zł;
pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych zawodowych – 412.812,00 zł;
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielnianych wychowanków rodzin
zastępczych w kwocie – 12.010,00 zł;
pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą w kwocie –
42.742,31 zł;
pomoc na kontynuację nauki dla opuszczających rodzinę zastępczą w kwocie – 88.484,28 zł.
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§ 4110
Plan na kwotę 43.186,00 zł wydatkowany został w kwocie 34.695,21 zł, co stanowi 80,34% wykonania planu
rocznego, z przeznaczeniem na składki ZUS na ubezpieczenie społeczne należne od Zleceniodawcy, a naliczone
od wynagrodzeń 8 zawodowych rodzin zastępczych.
§ 4120
Plan na kwotę 6.484,00 zł wydatkowany został w kwocie 5.533,52 zł, co stanowi 85,34 % wykonania planu
rocznego, z przeznaczeniem na składki ZUS na Fundusz Pracy, należne od Zleceniodawcy, a naliczone od
wynagrodzeń 8 zawodowych rodzin zastępczych.
§ 4170
Plan na kwotę 252.894,00 zł wydatkowany został w kwocie 237.032,61 zł, co stanowi 93,73% wykonania planu
rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla 10 zawodowych rodzin zastępczych.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – porozumienia
§ 2320
Plan w wysokości 574.550,00 zł wykonano w kwocie 566.847,78 zł, co stanowi 98,66 % wykonania planu
rocznego, z tytułu odpłatności za pobyt 54 dzieci z innych powiatów przyjętych do rodzin zastępczych
zamieszkałych na terenie Powiatu Wągrowieckiego, w ramach zawartych porozumień.
Powiat zobowiązany
do zwrotu kosztów
Powiat Pilski
Powiat Chodzieski
Powiat Złotowski
Powiat Nowotomyski
Powiat Obornicki
Powiat Gnieźnieński
Powiat Żary
Powiat Słubice
Powiat Chełmno
Powiat Nakielski
Powiat Ząbkowicki
Miasto Poznań
Powiat Poznański
Powiat Krośnieński
Powiat Elbląg
Powiat Szamotulski
Powiat Zgorzelecki
Powiat Wąbrzeski
Miasto Bydgoszcz
Powiat Kołobrzeg
Powiat Żagański
Powiat Żniński
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Razem:

tab. wydatki zwrotne z tytułu § 2320
Ilość dzieci objętych dotacjami
Roczna kwota
przekazanej dotacji
(w zł )
2
19.468
9
1
1
4
5
1
3
1
4
1
4
1
1
1
2
2
2
3
1
1
3
1
54

119.022
6.193
23.397
53.092
80.701
12.917
39.933
13.835
8.385
6.073
33.463
6.911
2.655
3.900
8.243
23.717
20.533
25.578
1.525
16.426
38.589
2.292
566.848

§ 2320
Plan w wysokości 191.437,00 zł wykonano w kwocie 185.613,63 zł, co stanowi 96,96% wykonania planu
rocznego, z tytułu odpłatności za pobyt 18 dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych na terenie
9 innych powiatów, w ramach zawartych porozumień.
tab. wydatki w ramach porozumień §2320
Powiat uprawniony do dotacji
Ilość dzieci
w ramach
Roczna kwota przekazanej
dotacji
dotacji (w zł )
Powiat Żniński
3
37.866
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
2
19.007
Powiat Pilski
1
9.882
Miasto Poznań
3
29.444
Powiat Poznański
1
5.929
Powiat Nowotomyski
1
1.482
Powiat Kępiński
2
30.917
Powiat Nakielski
1
11.559
Powiat Gnieźnieński
4
39.528
18
185.614

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2011 roku

Strona 21

3.3.2. Dodatkowe działania podejmowane na rzecz rodzinnej opieki zastępczej

3.3.2.1. Realizacja projektu Zostań moją rodziną- wsparcie rodzicielstwa zastępczego i procesu
usamodzielniania wychowanków w Powiecie Wągrowieckim
Zadanie realizowali:
- nadzór merytoryczny i finansowy nad projektem:
P. Edyta Owczarzak – kierownik PCPR
- w zakresie koordynacji zadań projektowych:
P.Lucyna Ostapiuk – st.specjalista ds. reinetgracji
- w zakresie finansowym :
P.Daria Strenczak – księgowa PCPR;
- w zakresie współpracy z rodzinami zastępczymi: P. Irena Kotwica – st. pracownik socjalny; P.Loreta Seemannspecjalista; P. Michał Gorlaszka – st. pracownik socjalny

- umowa Nr 11/15/2011 o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z dnia 11 sierpnia 2011r.
- wartość zadania :
- kwota dotacji ze środków MPiPS
- udział własny powiatu
- udział własny poza finansowy

- 195.268,70 zł
- 150.000,00 zł
– 36.268,70 zł
– 9.000,00 zł

Syntetyczne sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań:



nabór rodzin/osób – beneficjentów projektu, ustalenie zasad oraz wzajemnych praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa; podpisanie deklaracji;
zawarcie umów - zleceń 3 rodzinami zastępczymi dotyczących pełnienia funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej zawodowej ( wraz z dofinansowaniem wynagrodzeń )
zakup – poprzedzony
uzgodnieniami z beneficjentami projektu sprzętu agd, mebli, sprzętu
rehabilitacyjnego, sprzętu rekreacyjno – turystycznego, sprzętu komputerowego dla potrzeb rodzin
zastępczych zawodowych i niezawodowych, rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Skokach,
usamodzielnianych wychowanków ( z zastosowaniem obowiązujących procedur ustawy PZP dla wartości nie
przekraczających 14.000 EURO ), na łączną kwotę: 81.021,34 zł ;



przekazanie Beneficjentom projektu zakupionego asortymentu wg poniższego :




23 rodziny niespokrewnione zawodowe:
- zestaw meblowy wypoczynkowy
- 1 szt
- komplet mebli młodzieżowych
- 6 szt
- komputer laptop
- 19 szt
- biurka
- 2 szt
- krzesła erg do biurek
- 8 szt
- chłodziarko-zamrażarka
- 1 szt
- pralka automatyczna
- 1 szt
- wyposażenie placu zabaw
- 1 szt
- basen ogrodowy
- 1 szt
- mata ozonowa
- 1 szt
- trampolina
- 1 szt
rodzinna placówka opiekuńczo wychowawcza w Skokach:
- zestaw atlas do ćwiczeń
- 1 szt
- plac zabaw
- 1 szt
- komputer laptop
- 1 szt
- rower treningowy
- 1 szt
- rowery turystyczne
- 3 szt
- namiot
- 1 szt
- zamrażarka
- 1 szt
9 usamodzielnianych wychowanków :
- komplety szaf młodzieżowych
- 6 szt
- zestawy wypoczynkowe
- 8 szt
- komputer laptop
- 6 szt
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przeprowadzenie cyku szkoleń, spotkań warsztatowych, konsultacji specjalistycznych w trybie
indywidualnym i grupowym, które odbywały się głównie w siedzibie PCPR;

Uczestnicy:
- 21 rodzin zastępczych niespokrewnionych z dziećmi z terenu powiatu;
3 powstałe w ramach projektu zawodowe rodziny zastępcze;
1 rodzinna placówka opiekuńczo – wychowawcza;
9 usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek
resocjalizacyjnych.
Prowadzący szkolenia:
- 2 certyfikowanych trenerów rodzin
- 1 specjalistę pracy z rodziną
- 1 pracownika koordynującego grupę wsparcia dla rodzin
- 1 specjalistę w zakresie wsparcia i poradnictwa psychologicznego
- 1 specjalistę w zakresie poradnictwa i informacji prawnej

Termin

Tematyka warsztatów prowadzonych przez trenerów rodzin:

27.07.2011
6.09.2011
13.09.2011
20.09
27.09.2011
4.10
11.10.2011
18.10
25.10.2011
8.11.2011
15.11.2011
29.11.2011
2.12.2011
3.12.2011
4.12.2011

Dorastanie
– Zagrożeń i trudności w poszczególnych fazach dorastania
– Problemy nastolatków i problemy rodziców z nastolatkami
– Bunt młodzieńczy. Emisja filmów dydaktycznych – „Palenie,piłem i brałem”

Termin

Tematyka szkoleń prowadzonych przez specjalistę pracy z rodziną

6.09.2011
10.09.2011

„Formy zachowań i aktywności charakterystyczne dla wieku i płci dziecka
„Przynależność do społeczności rówieśników i ich wpływ na rozwój emocjonalny
dziecka”
„Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka”
„Koncentracja uwagi – praktyczne sposoby przeprowadzania ćwiczeń”
Wsparcie indywidualne w grupach:
 opieka nad dzieckiem doznającym różnych form przemocy
 wdrażanie do codzienne higieny osobistej
 kiedy prosimy o wsparcie specjalistów
 kontakty z rodziną biologiczną
 własne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych
kontakty ze szkołą, przedszkolem, instytucjami”

13.09.2011
20.09.2011
2-4.12.2011

Termin
28.07.2011
11.08.2011
2.09.2011
8.10.2011
14.10.2011
4.11.2011
22.11.2011
2-3.12.2011

– Podkreślenie dorosłości, utrata własnego ja w grupie rówieśniczej. Emisja filmów dydaktycznych
„Agresja i Mobbing”
– Problemy z seksualnością, zaburzenia odżywiania. Emisja filmu dydaktycznego „Wpadka,
Anoreksja”
– Źródła konfliktu i ich rodzaje
- Formy i style rozwiązywania konfliktu
– Komunikacja, blokady komunikacyjne
– Struktura rodziny, rola kobiety w życiu rodziny i w społeczeństwie
- Funkcjonowanie rodzin zastępczych w sytuacji stresu
- Wypalenie zawodowe rodziców zastępczych

i społeczny

Tematyka omawiana przez grupę wsparcia dla rodzin zastępczych
spotkanie organizacyjne, ustalenie zasad funkcjonowania grupy, określenie ról uczestników,
wskazanie zadań
wymiana doświadczeń nt sposobów radzenia sobie z negatywnymi zachowaniami dzieci w pieczy
kontakty z rodziną biologiczną– teoria a praktyka
wymiana doświadczeń nt. przekazywania informacji dziecku o sytuacjach trudnych w rodzinie
biologicznej
wymiana doświadczeń nt. stosowania w stosunku do rodziców zastępczych określeń mama-tata
czas do dyspozycji własnej jednym z istotnych elementów determinujących prawidłowe
wykonywanie funkcji rodziny zastępczej;
Wymiana doświadczeń nt. sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy dziećmi biologicznymi i
dziećmi w pieczy
wymiana doświadczeń nt. wpływu stresu na funkcjonowanie rodziny zastępczej
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Warsztaty psychologiczne – praca rodzin zastępczych z psychologiem przebiegała formie warsztatów
i konsultacji indywidualnych , zaś tematyka spotkań grupowych wynikała ze zgłaszanych przez rodziny
aktualnych potrzeb:
Tematyka


Okres dojrzewania jako fazy kryzysu tożsamości w tym: dojrzewanie fizyczne i psychiczne
Upadek autorytetów i idealizmu młodzieńczego
Konflikt między indywidualizmem a konformizmem
Szczególnie silna potrzeby akceptacji i przynależności
Pasywność i aktywność
Odrzucanie i przyjmowanie nowych ról
Zachowania ryzykowne
Pułapki zdrowego stylu życia
Uzależnienia”

Objawy uzależnień


Poradnictwo prawne, w tym konsultacje indywidualne i spotkania grupowe związane z aspektami pieczy
zastępczej oraz procesem usamodzielnienia



W ramach zajęć pozaszkolnych:
 z zakresu aktywności ruchowej dla 65 podopiecznych pieczy zastępczej – zajęcia
w wągrowieckim Aquaparku , średnio raz w tygodniu od m-ca lipca do grudnia 2011,




kompensacyjno – wyrównawcze dla dwójki dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej, w ilości 4h
miesięcznie dla każdego dziecka.

Zorganizowano 3 dniowy wyjazd szkoleniowo – integracyjny dla pań pełniących rolę rodzica zastępczego
w rodzinie niespokrewnionej zawodowej. Szkolenie odbywało się w Ośrodku Wypoczynkowo –
Rehabilitacyjnym w Pogorzelicy;

 27 grudnia 2011r beneficjenci programu MPiPS, uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym realizację
działań, spotkanie miało miejsce w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Wielspinie;


PCPR był współorganizatorem spotkań informacyjnych i okolicznościowe dla rodzin zastępczych,
usamodzielnianych wychowanków w siedzibie Starostwa Powiatowego.

3.3.2.2. Uczestnictwo podopiecznych pieczy zastępczej w projekcie pn. „Ptaszarnia”
Zadanie realizowali:
- Pani Loreta Seemann – specjalista
- Pani Barbara Sadowska - stażysta, wolontariusz
Autor projektu i pomysłodawca – Miejski Dom Kultury w Wągrowcu
Uczestnicy: podopieczni wszystkich form pieczy zastępczej
Korzyści w roku 2011 : nieodpłatne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w ramach projektu,
między innymi udział w seansach filmowych:
- fragmenty filmów "Ocean przygód 3D"," "Latająca maszyna Chopina 3D", "Czerwony Kapturek 3D" i inne;
- w całości "Animowana historia Polski 3D" - film animowany Tomasza Bagińskiego;
- w całości całości „Ocean przygód 3 d”
– czas trwania 1 godz. 20 minut ;
- w całości "HAPPY FEET TUPOT MAŁYCH STÓP 2 3D"

oraz innych wydarzeniach kulturalnych, oświatowych i proekologicznych organizowanych w ramach projektu.

Współpraca z MDK w ramach projektu „PTASZARNIA” kontynuowana jest także w roku bieżącym.

3.3.2.3. Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodzin zastępczych
Zadanie realizowali:
- Pani Lucyna Ostapiuk – st. specj. ds reintegracji, Pani Irena Kotwica – st. pracownik socjalny,
Pan Michał Gorlaszka – st. pracownik socjalny, Pani Loreta Seemann- specjalista
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5 października 2011 roku - spotkanie Starostów z zawodowymi oraz niezawodowymi rodzinami zastępczymi z terenu
Powiatu Wągrowieckiego. Głównym celem spotkania było zapoznanie obecnych z założeniami - wchodzącej w życie
z dniem 1 stycznia 2012 roku - ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
W trakcie spotkania dokonano także oceny stanu realizacji efektywności dotychczasowych działań w ramach projektu „
Zostań Moją Rodziną –a Beneficjentom projektu przekazano 26 nowych laptopów Dell zakupionych ze środków MPiPS
( 19 dla podopiecznych rodzin zastępczych, 1 dla podopiecznych rpow Skoki, 6 dla pełnoletnich ,
usamodzielnianych wychowanków ).
Spotkania dla pozostałych rodzin – w zależności od ich statusu prawnego – odbywały się w 3 późniejszych terminach
– w siedzibie centrum.

3.3.2.4.

Współorganizacja wypoczynku letniego dla 180 dzieci

Zadanie realizowali:
- Pani Marta Tańska-Kołacka –st. pracownik socjalny,
- Pani Irena Kotwica – st. pracownik socjalny
180 podopiecznych centrum ( w wieku 7-16 lat) - w tym z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczowychowawczych w Skokach i Wągrowcu w wieku 7-16 lat w okresie wakacji letnich aktywnie wypoczywało
w Białym Dunajcu.
Czternastodniowe – nieodpłatne - pobyty wypoczynkowo-rekreacyjny dzieci, połączony z zajęciami
socjoterapeutycznymi
to efekt wieloletniej już współpracy
Centrum Pomocy z Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.

3.3.2.5. Organizacja spotkania okolicznościowego podsumowującego działania PCPR
między innymi - na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego w roku 2011

Zadanie realizowali:
- Pani Lucyna Ostapiuk- specj. ds. reintegracji
- Pani Irena Kotwica – st. pracownik socjalny,
- Pani Loreta Seemann – specjalista
27 grudnia 2011 roku - w ORW Wielspin, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację zadań
projektowych wspierających
– między innymi
- na rzecz podopiecznych rodzin zastępczych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji powiatowych i gminnych, partnerzy projektów, przedstawiciele
firm, którym zlecono realizację szkoleń i kursów oraz beneficjenci projektów – rodziny zastępcze, kadra
rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, osoby
niepełnosprawne oraz osoby, w stosunku do których podjęto systemowe działania wspierające, niezbędne
w związku z zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

3.3.2.6. Poradnictwo psychologiczne – w ramach Punktu Poradnictwa Psychologicznego
w PCPR ( 2 godziny tygodniowo)

Zadanie realizowali:
Pani Grażyna Torzewska – psycholog
Pani Irena Kotwica
– st. prac. socjalny
Liczba osób, którym udzielono pomocy psychologicznej – 74 osoby ( głównie dzieci i młodzież z deficytami
rozwojowymi, problemami w zachowaniu z rodzin zastępczych, z rodzin naturalnych oraz ich rodzice
i opiekunowie prawni, rodziny dysfunkcjonalne wychowawczo)
Rodzaj pomocy: rozmowy edukacyjne, wspierające, podtrzymujące, porady, konsultacje, doradztwo,
działalność terapeutyczna
Formy pomocy: diagnoza przyczyn zgłaszanych problemów i opracowanie opinii psychologicznych,
porada diagnostyczna, psychoedukacja indywidualna dla rodziców zastępczych w zakresie psychologii wychowania.
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Pomoc usamodzielnianym wychowankom ( realizacja zgodnie ze stanem prawnym z 2011 roku )

3.3.3.

Zadanie realizowała:
Pani Marta Tańska – Kołacka konsultant/pracownik socjalny
Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczowychowawcza typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży oraz schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zostaje objęta pomocą mającą na celu
jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Otrzymuje także pomoc pieniężną na
usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
W/w pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej w przypadku, gdy jej umieszczenie w w/w instytucjach
lub rodzinie zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu i trwało co najmniej rok.. Warunkiem uzyskania
pomocy, jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum
pomocy rodzinie.
W 2011 roku z pomocy pieniężnej na kontynuację nauki korzystało 51 osób:
- 29 wychowanków rodzin zastępczych
wartość pomocy wyniosła 104.723,70 zł ;
- 22 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
66.633,87 zł
Tab. Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
w roku szkolnym 2010/2011 r. wg typu szkoły
usamodzielniani
wychowankowie
rodzin zastępczych
placówek
opiekuńczowychowawczych



studia wyższe

szkoła policealna

liceum

technikum

6
1

7
2

7
6

7
2

z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie korzystało 14 osób :

- 9 wychowanków rodzin zastępczych
- 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych


zasadnicza szkoła
zawodowa
2
9

wartość pomocy 42.742,31zł;
23.058,00 zł

z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej korzystało:

- 2 wychowanków pochodzących spoza powiatu
wartość pomocy 8.158,54 zł
- 1 wychowanek rodziny zastępczej pochodzący z terenu powiatu
3.851,75 zł
- 1 wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej pochodzący z terenu powiatu
4.940,76 zł
- 5 wychowanków beneficjentów projektu EFS
16.625,00 zł

przyznanie
pomocy
na
zagospodar
owanie
rzeczowe

przyznanie
pomocy na
usamodzieln
ienie

odmowa
przyznani
pomocy na
usamodzieln
ienie

uchylenie
pomocy na
kont. nauki

wygaśnięcie
pomocy na
kont. nauki

przyznanie
pomocy na
kont. nauki

odmowa
pomocy na
kont. nauki

usamodzielniani
wychowankowie

zawieszenie
pomocy na
kont. nauki

W roku 2011 pracownik socjalny przeprowadził 121 wywiadów środowiskowych związanych z wnioskami
o udzielenie
pomocy osobom usamodzielnianym, których efektem było wydanie w imieniu Starosty
Wągrowieckiego 59 nowych decyzji administracyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

rodzin
zastępczych

4

5

6

3

3

0

9

5

placówek

3

6

6

0

0

0

5

4

Wsparcie procesu usamodzielnienia 10 pełnoletnich pieczy zastępczej zostało sfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego , dzięki czemu zaplanowany w budżecie powiatu wydatek w kwocie
44.969 zł nie został poniesiony.
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3.3.4. Organizowanie opieki zastępczej w instytucjonalnych placówkach opiekuńczo
- wychowawczych
Zadanie realizowała:
Pani Marta Tańska – Kołacka konsultant/pracownik socjalny
Pani Loreta Seemann - specjalista
Na przestrzeni 2011 roku 41 dzieci okresowo bądź w trakcie całego roku przebywało w instytucjonalnych
formach opieki .
Na dzień 31 grudnia 2011 roku aż 29 dzieci pochodzących z terenu powiatu wągrowieckiego przebywało
pod całodobową opieką instytucji opiekuńczo – wychowawczych.
Tab.
Miasto/Gmina
zamieszkania
rodziny dziecka

Miasto
Wągrowiec
Gmina
Wagrowiec
Miasto i Gmina
Gołańcz
Miasto i Gmina
Skoki
Gmina Wapno
RAZEM

Ilość dzieci pochodzących z powiatu wągrowieckiego w instytucjonalnych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na dzień 31.12.2011
Poznań

Studzieniec
2

1

2

Szamocin

Szamotuły

Gdańsk

Wągrowiec
2

1

5

1
1

1

5

6
1
1

1

Roczne koszty ponoszone w związku z pobytem dzieci z terenu
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wyniosły ogółem
- w tym za pobyt 12 dzieci w placówkach poza powiatem
- dla 22 dzieci umieszczonych w WPOW w Wągrowcu
- dla 7 dzieci umieszczonych w RPOW w Skokach koszty wynoszą

Gmina
m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki

Gmina
m. Wągrowiec

Gmina
m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Gołańcz
Wapno

Skoki
7

1

13

7

powiatu wągrowieckiego
1.555.895,65 zł;
490.821,72 zł ,
896.824,24 zł,
168.249,69 zł.

Tab. dzieci pochodzące z powiatu wągrowieckiego w wpow Wągrowiec – stan na 31.12.2011
Ilość dzieci
Ilość rodzin, z których pochodzą
dzieci
2
2
5
3
6
2
13
7

Tab. dzieci pochodzące z powiatu wągrowieckiego w rpow Skoki – stan na 31.12.2011
Ilość dzieci
Ilość rodzin, z których pochodzą
dzieci
7
3
7
3

Tab. dzieci pochodzące z powiatu wągrowieckiego w placówkach poza powiatem – stan na 31.12.2011
Ilość dzieci
Ilość rodzin, z których pochodzą
dzieci
2
1
4
3
1
1
1
1
1
1
9
7

Pracownik socjalny PCPR uczestniczył w posiedzeniach Stałych zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji
dziecka, wyrażając opinie centrum w kwestii możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
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3.3.4.1. Organizowanie całodobowej opieki w WPOW w Wągrowcu
*info. o działalności wpow - na podstawie informacji udostępnionych przez dyrektora WPOW Pana Jana Fajkiel
Zadanie realizowała:
w ramach nadzoru nad standardem opieki i wychowania - Pani Marta Tańska – Kołacka (pracownik socjalny)
w ramach porozumień – Pani Loreta Seemann – specjalista

status: powiatowa jednostka pomocy społecznej – całodobowa wielofunkcyjna ( interwencyjno-socjalizacyjna)
placówka opiekuńczo-wychowawcza
przeznaczenie: dla dzieci i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionych władzy rodzicielskiej
ilość miejsc: 30 ( 20 miejsc: socjalizacja/ 10miejsc: interwencja)
adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
zarządzający placówką: mgr Jan Fajkiel tel. 067-67-2160055
zatrudnienie:
18,25 etatu
Ustalony i obowiązujący miesięczny koszt pobytu dziecka w roku 2011
- 3.833,31zł
Ustalony miesięczny koszt pobytu dziecka w roku 2012
- 3.591,22 zł
- stałe zezwolenie na prowadzenie placówki dla 30 dzieci - decyzja z dnia 12 kwietnia 2010 roku
( nr PS. II-5.90115-1/10) Wojewody Wielkopolskiego

WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WPOW WĄGROWIEC*
ZATRUDNIENIE – umowy o pracę
L
Nazwa i typ placówki
Liczba
p.
miejsc

1.

Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza

- dyrektor
- główny księgowy
- sam. referent
- robotnik gospodarczy
- opiekunka dziecięca
- psycholog
- pedagog
- pracownik socjalny
- wychowawcy

30

Liczba osób
przyjętych
w 2011 roku

0

Pracownicy placówki
( ilość etatów/osób)
Ogółem

w tym:
pracownicy
bezpośrednio sprawujący
opiekę nad dziećmi

18,25 etatu
/ 21 osób

16 etatów/18 osób

- 1 etat (1 osoba),
- 1 etat (1 osoba),
- 1 etat (1 osoba),’
- ¼ etatu (1 osoba),
- 2 etaty (2 osoby),
- ½ etatu (2 osoby),
- 1 etat (1 osoba),
- 1 etat (1 osoba),
- 10,5 etatu (11 osób).

- kadra merytoryczna WPOW posiada wykształcenie wyższe – magisterskie
- 6 osób ukończyło studia podyplomowe
- 3 osoby kontynuują naukę na studiach podyplomowych

SZKOLENIA/PODWYŻSZANIE KWALIFIKACJI
Data

Uczestniczący w
szkoleniu

Tematyka formy szkoleniowej

31.01.2011

główny księgowy

Rozpoczęcie roku obrotowego w 2011 r. w programie „Optivum”

20.05.2011

główny księgowy

Szkolenie w zakresie programu „Optivum”

16.09.2011

dyrektor

Szkolenie dotyczące ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej.

30.09.2011

główny księgowy

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

12.10.2011

Pracownicy
merytoryczni

„Zjawiska dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemu profilaktyki wobec
młodzieży niedostosowanej społecznie”.

16.11.2011

Pedagog, pracownik
socjalny

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Społeczeństwo rodzinie – rodzina społeczeństwu”.

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2011 roku

Strona 28

Fluktuacja podopiecznych w 2011 roku
W wpow Wągrowiec przebywało ( krótkotrwale/ przez cały rok) ogółem 41 dzieci,
w tym 22 pochodzących z terenu powiatu wągrowieckiego ;
w tym z gmin :
Gmina
Ilość dzieci
Ilość rodzin, z których pochodzą
dzieci
m. Wągrowiec
9
6
g. Wągrowiec
Skoki

6
7

4
2

Do placówki przyjęto ogółem po raz pierwszy 11 podopiecznych w związku z opuszczeniem placówki przez 11
dzieci , w tym :
- umieszczenie w rodzinie zastępczej (3 dzieci) ,
- przeniesienie do placówce opiekuńczo – wychowawczej bliższej miejsca zamieszkania ( 1 dziecko);
- opuszczenie placówki w związku z osiągnięciem pełnoletności ( 2 osoby);
- umieszczenie w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Skokach ( 3 dzieci);
- umieszczenie w MOW ( 2 dzieci).
Placówka dysponuje 40 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 894,2 m², w tym:
- 31 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 669 m² przeznaczonymi wyłącznie na potrzeby socjalnobytowe dzieci ( ca 22m² na dziecko), w skład których wchodzą :
- 4 kompleksy mieszkaniowe składające się z pokoju 3-osobowego i pokoju 2-osobowego i łazienki,
- 5 dwuosobowych pokoi wraz z łazienkami,
- 1 pokój dla dzieci chorych,
- 1 pokój gościnny,
- 1 pomieszczenie do cichej nauki,
- 2 pomieszczenia do prania i suszenia,
- 3 aneksy kuchenne,
- 3 świetlice
oraz 5 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 100m² stanowiącymi zaplecze administracyjne placówki.
Placówka korzysta ponadto ze stołówki, sali gimnastycznej oraz przyległego terenu zielonego o powierzchni
1500 m² wyposażonego w huśtawki, piaskownice.
Placówka prowadzi:
- działalność edukacyjną i profilaktyczną
- zajęcia terapeutyczne:
- działania na rzecz reintegracji rodziny
- działalność kulturalną i rekreacyjną

3.3.4.2 Organizowanie całodobowej opieki w RPOW w Skokach *info. o rpow na podstawie informacji
udostępnionych przez dyrektora RPOW Jana Ludzkowskiego

Zadanie realizował:
w ramach nadzoru nad standardem opieki i wychowania oraz porozumień – Pan Michał
Gorlaszka starszy pracownik socjalny
status: powiatowa jednostka pomocy społecznej – całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu
rodzinnego
przeznaczenie: dla dzieci i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionych władzy rodzicielskiej
ilość miejsc: 4-8 w uzasadnionych wypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu
Adres: 62-085 Skoki ul. Rakojedzka 20
zarządzający placówką: Jan Ludzkowski tel. 601 856 919
Zatrudnienie: 2 osoby
Ustalony miesięczny koszt pobytu dziecka w roku 2011
- 2.113,50 zł
- zezwolenie na prowadzenie placówki dla 8 dzieci - decyzja z dnia 21 grudnia 2010 roku ( nr PS. II-5.9011512/10) Wojewody Wielkopolskiego – zezwolenie wydane na czas nieokreślony
Placówka - w uzasadnionych przypadkach- zwiększenia tej liczby ( statut placówki par. 1 pkt. 3 ) do maksymalnie
13 dzieci . Obecnie w placówce przebywa 11 dzieci.
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Placówka dysponuje 20 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 390,00 m², w tym:
13 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 300 m² przeznaczonymi wyłącznie na potrzeby socjalnobytowe dzieci ( ca 27,27 m² na dziecko), w skład których wchodzą :
- 4 dwuosobowe pokoje
- 2 trzyosobowe pokoje
- 1 kuchnia
- 1 jadalnia
- salon z telewizorem 52 cali, kinem domowym, DVD przeznaczonym na użytek dzieci oraz wspólnego
rodzinnego przebywania i zabaw
- 1 pomieszczenie do prania i suszenia
- 1 pomieszczenie magazynowe
- 3 łazienki
Placówka posiada ogród z terenem zielonym o powierzchni 400 m² wyposażonym w huśtawki, piaskownicę,
ławę z kominkiem i grilem, a w okresie letnim basenem do kąpieli i zabaw o pow. 22 m2.
WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ RPOW SKOKI
Pracownicy placówki
( ilość etatów/osób)

Lp

Liczba
miejsc

Nazwa i typ placówki

1.

Całodobowa Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
typu rodzinnego

8 z
możliwością
zwiększenia

Liczba osób
przyjętych
w 2011 roku

11

Ogółem

2 etaty/ 2
osoby

w tym:
pracownicy bezpośrednio
sprawujący opiekę nad
dziećmi

2 etaty/2 osoby

- dyrektor/osoba do
pomocy w opiece i w
pracach gospodarskich

Podnoszenie kwalifikacji
Data

Uczestniczący w szkoleniu

VII-XII 2011 r.

dyrektor wraz z małżonką

Tematyka formy szkoleniowej
Szkolenia i warsztaty w ramach programu „ Zostań moją rodziną,
wsparcie rodzicielstwa zastępczego i procesu usamodzielniania
wychowanków w Powiecie Wągrowieckim”

Placówka prowadziła:
- działalność edukacyjną i profilaktyczną
- zajęcia terapeutyczne:
- działania na rzecz reintegracji rodziny
- działalność kulturalną i rekreacyjną
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3.3.5. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadanie realizował Pan Artur Szyper – referent
Wysokość środków wykorzystanych przez powiat na realizację ustawowych zadań samorządu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2011 wyniosła ogółem 1.495.657,97zł.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
zadania realizowały dwie jednostki powiatowe – PUP ( poz. 2,3 i 4 tabeli ze str. 13 sprawozdania ) oraz PCPR
( pozostałe).

Informacja nt. zadań realizowanych przez PCPR:
3.3.5.1. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier : architektonicznych,
w komunikowaniu, technicznych
W 2011 roku 85 Wnioskodawców złożyło wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 431.230 zł
Dofinansowania udzielono tylko 32 osobom na :
likwidację barier architektonicznych (9 osób)
- 29 912,00 zł
likwidację barier technicznych (16 osób)
- 55 728,43 zł
likwidacja barier w komunikowaniu (7 osób)
– 11 619,00 zł
wydatkując na ten cel
Powiatu.

środki PFRON w kwocie 97.259,43 zł, co stanowi 99,96 % planu, zgodnie z uchwałą Rady

Z uwagi na fakt bardzo ograniczonych środków finansowych bariery architektoniczne zostały pozytywnie rozpatrzone
wyłącznie dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
poruszającej się na wózkach inwalidzkich. Likwidacja barier dotyczyła głównie : dostosowania łazienek dla potrzeb
osób niepełnosprawnych , modernizacji kuchni, montażu centralnego ogrzewania, budowy pochylni i dojścia do budynku
mieszkalnego.
Nie udzielano dofinansowań do likwidacji barie technicznych oraz w komunikowaniu się .

3.3.5.2.
Dofinansowanie
zaopatrzenia
w
sprzęt
rehabilitacyjny,
ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów

przedmioty

W ramach dostępnych środków PFRON 213 osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie lub refundację
kosztów zaopatrzenia w w/w sprzęt .
Wydatkowano środki w wysokości 159.919 zł, co stanowi 99,99 %planu.
Do najczęściej refundowanych zakupów należały: cewniki, pieluchomajtki, pończochy kikutowi, gorsety, protezy, ortezy,
obuwie ortopedyczne, laski, wózki inwalidzkie, cewniki, aparaty słuchowe, protezy piersi, peruki.
Odmówiono dofinansowania do zaopatrzenia w w/w sprzęt 131 Wnioskodawcom o kwotę 139.577 zł z uwagi
na brak środków, przy czym wnioski te – pod warunkiem otrzymania środków PFRON- będą realizowane w
pierwszej kolejności .
Rozporządzenie regulujące limity i wysokości dofinansowań do zakupu w/w środków i przedmiotów przez NFZ
pozostaje niezmienione od 2004 roku.

3.3.5.3.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie w/w zadania w roku ubiegłym wydatkowano w 95,22% zaplanowane środki w wysokości
2.428,00 zł – Starosta Wągrowiecki zawarł 2 umowy na dofinansowanie 2 imprez integracyjnych:
- ze Stowarzyszeniem „WESOŁE MISIE” - impreza „BOCCIA – sposób na spędzenie wolnego czasu”,
oraz z Okręgiem Polskiego Związku Niewidomych - impreza integracyjno-instruktażowa pn. „ Na wesoło z
Białą Laską”.
Na podstawie sprawozdań - 128 osób niepełnosprawnych – głównie został objętych aktywizacją
w
ramach realizacji tego zadania.
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3.3.5.4. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych
Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych niezależnie od faktu otrzymania
dofinansowania ze środków PFRON
W 2011 roku :
186 osób złożyło wnioski o dofinansowanie ich uczestnictwa ( w tym 77 osób ze wskazaniem konieczności
pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym );
138 osobom wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 94.343,48 zł,
w tym:
79 dofinansowań
- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
36 dofinansowań
- dorosłym niepełnosprawnym
23 dofinansowania
- beneficjentom projektu systemowego POKL
Przeciętna wysokość dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wyniosła dla uczestnika wyniosła
749,00 zł i dla opiekuna 499,00 zł

3.3.5.5. Dofinansowania ze środków PFRON wg gmin zamieszkania Wnioskodawców
W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące dofinansowań ze środków PFRON w 2011 roku
w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wg gminy zamieszkania
L.p

Nazwa zadania

1
2
3
4
5
6
7

L.p.

Dofinansowanie
do turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych
Dofinansowanie do likwidacji barier w
komunikowaniu
Dofinansowanie do likwidacji barier
technicznych
Dofinansowanie do uczestnictwa
w warsztacie terapii zajęciowej

2

1332

10

10.947

26

13

8

3832

5

5.917

4
4

3
1

3
1

1043
1880

0
0

0
0

2

0

0

0

0

0

3

2

2

20.200

0

0

3

44.388

Kwota

Kwota

12

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

13

Ilość
złożonych
wniosków

Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Miasto i Gmina Gołańcz

Nazwa zadania

1
2
3
4
5
6
7

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych
Dofinansowanie do likwidacji barier w
komunikowaniu
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
Dofinansowanie do uczestnictwa w warsztacie
terapii zajęciowej

2
14

1.159
15.292

7
4

7.419
5.315

2
7

2
1

1
1

675
5.680

1
0

1.080
0

1

0

0

0

0

0

2

2

2
14

1.900
207.144

0

0
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Kwota

Kwota

9
18

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

14
19

Ilość
złożonych
wniosków

Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Gmina Damasławek

3
5

3.448
4.586

5
3

5.242
1.798

3
4

1
2

1
1

0
0

0
0

1
1

1.575
3.080

5

1

0

0

0

0

0

6
7

1

1

1
13

1.000
192.348

0

0

L.p.

Kwota

8
8

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

8
12

Kwota

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie do zaopatrzenia
w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych
Dofinansowanie do likwidacji barier w
komunikowaniu
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
Dofinansowanie do uczestnictwa w warsztacie
terapii zajęciowej

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

1
2

Gmina Wapno
Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Nazwa zadania
Ilość
złożonych
wniosków

L.p.

Nazwa zadania

1
2
3
4
5
6
7

L.p.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych
Dofinansowanie do likwidacji barier w
komunikowaniu
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
Dofinansowanie do uczestnictwa w warsztacie
terapii zajęciowej

10
11

7.592
7.838

4
6

4.992
5.308

0
4

0
2

0
2

0
6.640

0
0

0
0

4

3

0

0

3

5.301

0

0

0
2

0
29.592

0

0

Kwota

Kwota

14
17

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

18
22

Ilość
złożonych
wniosków

Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Gmina Mieścisko

Nazwa zadania

1
2
3
4
5
6
7

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie do zaopatrzenia przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych
Dofinansowanie do likwidacji barier w
komunikowaniu
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
Dofinansowanie do uczestnictwa w warsztacie
terapii zajęciowej

6
8

4.818
8.955

5
5

5.220
1.997

0
2

0
2

0
2

0
5.240

0
0

0
0

4

1

0

0

1

1.600

0

0

0
5

0
73.980

0

0
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Kwota

Kwota

11
13

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

16
22

Ilość
złożonych
wniosków

Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Miasto i Gmina Skoki

1
2

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych
Dofinansowanie do likwidacji barier w
komunikowaniu się
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
Dofinansowanie do uczestnictwa w warsztacie
terapii zajęciowej

3
4
5
6
7

3.3.6.

13.656
9.373

2
5

1
0

1
0

306
0

0
0

0
0

4

1

0

0

1

1.600

5

5

4
12

14.644
177.552

1

12.720

Kwota

Miasto Wągrowiec

93
75

57
70

36
49

32.353
46.826

21
21

23.713
15.941

4
12

3
3

3
2

1.608
7.400

0
1

0
1.240

15

2

0

0

2

3.200

7

6

6
16

6.652
236.736

0

0

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dofinansowanie
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

Nadzór merytoryczny i finansowy – Pani Lucyna Ostapiuk – st. specj.ds reintegracji w PCPR

Warsztat terapii zajęciowej w Wapnie
( szczegółowa informacja dotycząca działalności w roku 2011 znajduje się w odrębnym sprawozdaniu )

Gmina
Gołańcz
Wapno
Damasławek

Kwota

11
11

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

7.972
20.782

tab. uczestnicy wtz wg gmin- stan 31.12.2011
Ilość
Koszt uczestnictwa w 2011
uczestników
3
52.180,00
13
226.112,00
14
243.505,00

status: wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka pobytu dziennego stwarzająca możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia
prowadzący: Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
REHABILITACJA im. K. Marcinkowskiego w Wągrowcu
przeznaczenie: dla osób niepełnosprawnych, okresowo niezdolnych do podjęcia pracy
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Kwota

Nazwa zadania

10
19

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

L.p.

21
30

Kwota

6
7

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

5

24
34

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

3
4

Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych
Dofinansowanie do likwidacji barier w
komunikowaniu
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
Dofinansowanie do uczestnictwa w warsztacie
terapii zajęciowej

Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

1
2

Gmina Wągrowiec
Ilość
złożonych
wniosków

Nazwa zadania

Ilość
złożonych
wniosków

L.p.

ilość miejsc: 30
adres: ul. Świerczewskiego 1P, 62-120 Wapno
zarządzający placówką: mgr Barbara Senger 67 2611203
główny księgowy : Renata Rakowicz
zatrudnienie: 11,25 etatu
podstawy działalności i finansowania - umowa nr 2/wtz-Wp/2005 z dnia 25.11.2005 r. pomiędzy Powiatem
Wągrowieckim, a Wielkopolskim Stowarzyszeniem „REHABILITACJA” w Wągrowcu
finansowanie: obligatoryjnie: środki PFRON, środki powiatu
fakultatywnie: inne źródła, w roku 2011 w kosztach działalności partycypowały gminy: Wapno i Damasławek
plan finansowy na 2011
w tym środki PFRON
środki własne powiatu
inne źródła

–
–

521.797,00 zł
443.880,00 zł,
50.917,00 zł
27.000,00 zł

średni miesięczny koszt uczestnictwa 1 osoby – 1.449,00 zł

Warsztat terapii zajęciowej w Wągrowcu
( szczegółowa informacja dotycząca działalności w roku 2011 znajduje się w odrębnym sprawozdaniu )

tab. uczestnicy wtz wg gmin- stan 31.12.2011
Gmina

Ilość osób

m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Mieścisko

16
12
5
2

Koszt uczestnictwa
w 2011
268.464,00
201.348,00
83.895,00
33.558,00

status: wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka pobytu dziennego stwarzająca możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych
do podjęcia zatrudnienia
prowadzący: Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
REHABILITACJA im. K. Marcinkowskiego w Wągrowcu
przeznaczenie: dla osób niepełnosprawnych, okresowo niezdolnych do podjęcia pracy
ilość miejsc: 35
adres: ul. Taszarowo 13, 62-100 Wągrowiec
zarządzający placówką: mgr Emilia Walewska-Szyjka Tel. 67-2621601
zatrudnienie: 12,30 etatu

- umowa nr 1/wtzW/2005 z dnia 14 marca 2005r. pomiędzy Powiatem
Wągrowieckim, a Wielkopolskim Stowarzyszeniem „REHABILITACJA” w Wągrowcu
podstawy działalności i finansowania

finansowanie: obligatoryjnie: środki PFRON, środki powiatu
fakultatywnie: inne źródła w roku 2011 w kosztach działalności wtz partycypowała gmina Wągrowiec
plan finansowy 2011– 587.265,00 zł
w tym środki PFRON - 517.860 zł
środki własne powiatu - 59.405,00 zł
inne źródła – 10.000 zł
miesięczny koszt uczestnictwa 1 osoby – 1.398,00 zł
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3.3.7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Zadanie realizowała:
Pani Loreta Seemann- specjalista
Zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej odbywało się w roku 2011 na zasadach ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn.
zm.)
W ramach Otwartego Konkursu Ofert zrealizowano zadania poprawiające jakość życia oraz zapobiegające
izolacji osób starszych. Zadania realizowały 2 organizacje:
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Skoki - umowa Nr PC 8210/5/2011
( dofinansowanie w wysokości 2 000 zł).
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wągrowiec - umowa Nr PC 8210/4/2011 (dofinansowanie w
wysokości 7 500 zł.)
Wydatkowano środki w wysokości 9 500 zł z 10 000 zł przeznaczonych na przedmiotowy zakres.
W ramach tzw. Małych grantów - dofinansowano kwotą 4.000 zł zadanie „ Festyn z uśmiechem”, zrealizowane
przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja”
w Wągrowcu
POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY– kadra centrum w trybie całorocznym realizowała współpracę
z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy społecznej poprzez :


aktualizację – zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem - informacji dotyczących bieżącej działalności
organizacji w specjalnie do tego utworzonych
zakładkach na stronie internetowej
www.pcpr.wagrowiec.pl ;
przekazywanie/ upublicznianie na stronie www.pcpr informacji o możliwościach:



aplikowania o środki krajowe lub europejskie, inne ;
potencjalnym uczestnictwie w partnerstwach publicznoprawnych;
zaproszeniach do uczestnictwa swoich podopiecznych w organizowanych przedsięwzięciach;
prezentacji dorobku, prezentacji osiągnięć; dzielenia się swoim doświadczeniem w ramach
upowszechniania dobrych praktyk w publikacjach ;


przedstawiciele PCPR zarówno czynnie ( rola ekspercka i prelegencka) jak i w gościnnej roli starali
się uczestniczyć we wszelkich formach aktywności ( spotkania informacyjne, spotkania okazjonalne,
konferencje etc) inicjowanych przez organizacje pozarządowe;

3.3.8.

Współpraca w realizacji zadań powiatu należących do kompetencji Ośrodka
Adopcyjno-Opiekuńczego

Zadanie nadzorowała: Pani Loreta Seemann – specjalista PCPR
Zadania realizowane na warunkach określonych w Porozumieniu z nr 231/2010 zawartym w dniu 16 listopada
2010 roku - wydatkowano kwotę w wysokości 8 579,82 zł.
Realizacja

Kwota

zadanie
Uczestnictwo w Stałym Zespole w WPOW Wągrowiec

3- krotnie

725,18 zł

2- krotnie

654,20 zł

4 rodziny
1 osoba

6 000,00 zł
225,00 zł

1 rodzina

375,44 zł

-

600,00 zł

Uczestnictwo w Stałym Zespole w RPOW Skoki
Proces kwalifikacyjny i szkolenie-rodzina zastępcza niespokrewniona
Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji wychowawcy w rodzinnej placówce
opiekuńczo- wychowawczych
Przekształcenie rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej w rodzinę
zastępczą zawodową wielodzietną
Całoroczna zryczałtowana kwota za: materiały biurowe,
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3.3.9.REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚROKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ

Zadanie realizowali:
P. Lucyna Ostapiuk- doradca ds. osób niepełnosprawnych, realizacja merytoryczna projektu, sprawozdania
i dokumentacja projektu
P. Anna Januchowska -księgowa projektu – asystent koordynatora ds. rozliczeń finansowych projektu
P. Irena Kotwica - starszy pracownik socjalny, P. Marta Tańska-Kołacka -pracownik socjalny- kontrakty, programy
P. Michał Gorlaszka – pracownik socjalny- promocja internetowa projektu
P. Daria Strenczak - specjalista ds. kadr
P. Urszula Głowińska- specjalista ds. obsługi sekretariatu

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem Wągrowieckim
kontynuowano rozpoczętą w 2008 roku realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób
niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” Nr POKL.07.01.02-30-017/08-00.
Alokacja środków dla powiatu wągrowieckiego na rok 2011 wynosiła - 352.416,57 zł. Na wniosek PCPR Instytucja Pośrednicząca –zaakceptowała harmonogram i kosztorys zaplanowanych działań projektowych
wyrażając zgodę na alokację środków do wysokości:

- całkowita wartość projektu
w tym:
- dofinansowanie ze środków ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- wkład własny jednostki

,

- 469.180,13 zł
–

– 419.916,21 zł
49.263,92 zł

W działaniach projektowych uczestniczyło 45 mieszkańców z terenu Powiatu Wągrowieckiego
( osoby niepełnosprawne i usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczowychowawczych, będący jednocześnie osobami nieaktywnymi zawodowo lub poszukującymi pracy).
Tab. Beneficjenci projektu w podziale na poszczególne gminy :
Miasto Wągrowiec
– 23 osoby
Gmina Wągrowiec
- 9 osób
Gmina Damasławek
– 1 osoba
Gmina Wapno
Gmina Gołańcz
Gmina Mieścisko
- 7 osób
Gmina Skoki
- 5 osób
Partnerzy projektu:- Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu oraz Zakład Aktywności Zawodowej Gołaszewo

Projekt realizowano w 4 kluczowych obszarach:
1. Zarządzanie Projektem, w tym promocja projektu:
Główne zadania realizowane przez Zespół Projektowy skupiały się na:
 opracowywaniu wniosków aplikacyjnych, wniosków o płatność tj. dokumentacji merytorycznej, finansowej i sprawozdawczej projektu,
 nadzorowaniu i koordynowaniu działań projektowych, w tym monitoring i ewaluacja.
 współpracy z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
2. Praca socjalna na rzecz Beneficjentów projektu prowadzona przez :pracowników socjalnych ,
oraz przez doradcę ds. osób niepełnosprawnych .Narzędzia: kontakt socjalny, program usamodzielnienia.
3. Aktywna Integracja - głównym celem realizacji zadania było udzielenie bezpośredniej pomocy
i wsparcia uczestnikom projektu, skierowanej na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych, umiejętności społecznych, pomoc finansową i rzeczową, wsparcie psychologiczne
i doradztwo zawodowe. Pierwsze spotkania organizacyjno – informacyjne odbyły się w miesiącu
marcu. Szkolenia i kursy zawodowe rozpoczęły się w miesiącu wrześniu, tj. po podpisaniu
stosowanego aneksu – określającego zakres działań w 2011 roku. Realizacja wszystkich szkoleń
zakończyła się w miesiącu grudniu br.
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BENEFICJENCI PROJEKTU – formy pomocy
Usamodzielniani wychowankowie:
 9 osób otrzymało pomoc finansową na kontynuację nauki ( okres realizacji od I do XII 2011 r. ),
 12 osób - świadczenie związane z ich pobytem w rodzinie zastępczej ( okres realizacji od I do XII
2011r.)
 17 osób korzystało ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego (okres realizacji od VIII
do XII 2011r.),
 dla 17 osób opracowano indywidualny plan rozwoju zawodowego;
 5 osób otrzymało pomoc rzeczową na zagospodarowanie (okres realizacji m-c VIII – IX 2011r ):
zakup sprzętu agd: lodówka, pralka, kuchenka mikrofalowa oraz komputer - laptop
 19 wychowanków uczestniczyło w miesiącu wrześniu 2011r w wyjazdowych warsztatach podnoszących
kompetencje w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym .
 18 osób ukończyło kurs grafiki komputerowej ( okres realizacji X 2011r ),
 26 osób ukończyło kurs prawa jazdy: 1 osoba kat. C, 13 osób kat. B, 12 osób kurs uprawnień do obsługi
wózka widłowego ,
 16 osób otrzymało pomoc w zakresie badań lekarskich i psychotechnicznych związanych z
uprawnieniami do kursu prawa jazdy, kursu obsługi wózka widłowego (okres realizacji od IX2011r ),
 12 osób ukończyło kurs florystyki i bukieciarstwa ( okres realizacji IX.2011r.)
 13 osób – kobiet, ukończyło kurs wizażu i stylizacji ( okres realizacji XII 2011r.)
 2 osoby otrzymały pomoc finansową na wynajem mieszkania ( okres realizacji I-XII 2011r.)
Osoby niepełnosprawne:
 23 osoby uczestniczyły w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym ( okres realizacji XI 2011r.)
 2 osoby otrzymały pomoc w dostępie do 10 zabiegów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem badania
lekarskiego ( okres realizacji XII 2011r.)
 24 osoby ukończyły kurs umiejętności i kompetencji społecznych ( okres realizacji XI 2011r)
 16 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego ( okres realizacji XI 2011r.)
 16 osób ukończyło kurs florystyki i bukieciarstwa ( okres realizacji X/2011r.)
 23 osoby ukończyły kurs prawa jazdy: 1 osoba kat. C i 11 osób kat. B, 4 osoby kurs obsługi wózka
widłowego ( okres realizacji IX – XII 2011r.)
 15 osób otrzymało pomoc w zakresie badań lekarskich i psychotechnicznych związanych z
uprawnieniami do kursu prawa jazdy, kursu obsługi wózka widłowego (okres realizacji od IX2011r ),
 14 osób – kobiet, ukończyło kurs wizażu i stylizacji ( okres realizacji XI 2011r.)
Ponadto w ramach działań projektowych w roku 2011 PCPR przeprowadził:
 2 spotkania organizacyjno -informacyjne dla beneficjentów projektu,
 1 spotkanie podsumowujące realizację projektu z udziałem beneficjentów, otoczenia, instytucji współpracujących,

3.3.10. Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2014
( Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi załącznik do Uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2011 roku )

Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie wągrowieckim jest procesem
ciągłym, odbywającym się przez cały okres wdrażania strategii.
Jego celem jest zapewnie zgodności realizacji strategii z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i wytyczonymi
celami, wykorzystywany będzie ponadto do bieżącego wykrywania potencjalnych nieprawidłowości i ich korygowania;
Dane gromadzone i opracowywane w procesie monitoringu wykorzystywane będą do ewaluacji strategii.
Zgodnie z przyjętymi przez Radę Powiatu założeniami:
Ewaluacja prowadzona będzie :
- w roku 2013 ( na podstawie informacji dotyczących realizacji zadań strategicznych w roku 2012) – ewaluacja
bieżąca dotycząca realizacji pięciu wybranych celów operacyjnych ;
- oraz w roku 2015 ( na podstawie informacji dotyczących realizacji zadań strategicznych 2011-2014) – ewaluacja zamykająca dotycząca realizacji pięciu wybranych celów operacyjnych;
Wyniki ewaluacji przedstawione zostaną podmiotom zaangażowanym we wdrażanie strategii oraz również
szerszym kręgom społeczności lokalnej . Wyniki ewaluacji powinny być odpowiedzią na pytanie czy zostały
osiągnięte zamierzone cele?
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3.3.11. Całodobowe usługi opiekuńcze świadczone przez DPS Srebrna Góra
*info. na podstawie materiału źródłowego pn. „ Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
za rok 2011” opracowanego przez dyrektora Panią Katarzynę Wiśniewską

KIEROWANIE , współpraca i nadzór– Pani Loreta Seemann- specjalista PCPR
status: powiatowa jednostka pomocy społecznej – całodobowy dom pomocy społecznej
przeznaczenie: dla osób w podeszłym wieku
ilość miejsc: 60
adres: Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno
zarządzający placówką: dyrektor
mgr Katarzyna Wiśniewska tel. 67-2611465
główny księgowy
–
Dorota Stalica
zatrudnienie: 35 etatów
ustalony miesięczny koszt pobytu mieszkańca w roku 2011 - 2.839,06 zł
stałe zezwolenie na prowadzenie domu - decyzja nr PS.II-3.9013-8/09 z dnia 21.12.2009 Wojewody
Wielkopolskiego
realizacja procesu umieszczenia: gmina/ops (decyzja kierująca, decyzja ustalająca zasady odpłatności za pobyt)
- powiat/pcpr ( decyzja o umieszczeniu) W roku ubiegłym centrum wydano 13 decyzje umieszczających w DPS

ZATRUDNIENIE

Dom Pomocy Społecznej
dla osób w podeszłym
wieku w Srebrnej Górze

60

35

22

2 839,06

fakty
czny

Średni koszt utrzymania
mieszkańca
Ogło
szon
y*

dział
opiekuń
czoterapeu
tyczny

Pracownicy placówki
( w przeliczeniu na etaty)
Ogółem

Liczba osób
przyjętych
w 2011 roku

Liczba
miejsc

Nazwa i typ placówki

w tym:



2 839,06

wg stanowisk:
dyrektor
– 1 etat,
główny księgowy – 1 etat,
pracownicy działu administracyjno – księgowego (starszy księgowy oraz inspektor ds. kadr) – 2 etaty,
kierownik działu obsługi - 1 etat,
dział obsługi - 8 etatów (w tym: pracownicy kuchni – 4, pracownicy pralni – 2, starszy magazynier1 i konserwator-1 ),
kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego – 1 etat,
pracownicy działu terapeutyczno - opiekuńczego – 21 osób ( w tym: pracownicy socjalni – 2, instruktor
terapii zajęciowej, fizjoterapeuta i masażysta, pokojowe – 8, opiekun – 8)
umowa zlecenie – 1 osoba ( psycholog)
-

 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
wewnętrzne
dział terapeutyczno – opiekuńczy
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tematyka

Termin

Procedury postępowania stosowane
w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
Procedura dotycząca podawania leków mieszkańcom
Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
Bandażowanie stawów i kości – kiedy i jaki rodzaj bandaża
Choroby psychiczne – rodzaje, definicje, etiologia. Praca z mieszkańcem chorym
psychicznie
Niebezpieczeństwa wynikające z przerwania ciągłości skóry oraz kontaktu
z krwią i płynami ustrojowymi
Metody pracy z mieszkańcami i kierunki
prowadzonej terapii
Bezruch jest chorobą, ruch jest powrotem do zdrowia. Rehabilitacja w DPS.
W zgodzie ze sobą i innymi – jak dbać o dobre relacje w zespole pracy socjalnej?
Uczulenia, wysypki, choroby skóry – świerzb
Rodzaje diet
Aktywizacja mieszkańca DPS

13.01.2011r.
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3.02.2011r.
17.02.2011r.
3.03.2011r.
17.03.2011r.
17.03.2011r.
31.03.2011r.
7.04.2011r.
14.04.2011r.
21.04.2011r.
28.04.2011r.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Osoba chora psychicznie jako klient pomocy społecznej
Współpraca z mieszkańcem z problemem alkoholowym
Stopa cukrzycowa – co to jest?
Możliwość zapobiegania depresji u osób starszych
Choroba nowotworowa
Uzależnienia
Przełamywanie izolacji społecznej w DPS
Pracownik socjalny jako pomagający – relacja terapeutyczna, etyka w pomaganiu
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów mieszkańców DPS z rodziną i
środowiskiem lokalnym
Rola opiekuna w DPS
Ćwiczenia czynne i bierne w praktyce
Zakres świadczonych usług w DPS
Zasady stosowania leczenia moczopędnego u osób
w podeszłym wieku
Udar – rehabilitacja
Tarczyca – nadczynność, niedoczynność – jak rozpoznać, jak leczyć?
Dobry indywidualny plan wsparcia – jak go skonstruować i efektywnie zrealizować?
Jak upośledzenie umysłowe wpływa na aktywność mieszkańca?
Wsparcie mieszkańca DPS w podeszłym wieku
Sytuacje trudne w pracy pracownika pomocy społecznej
Podawanie insuliny, pomiar glukozy we krwi – szkolenie praktyczne
Stres i wypalenie zawodowe – jak skutecznie radzić sobie z kryzysem pomagania?
Choroba Alzheimera
Ubezwłasnowolnienie
Asertywność w pracy z mieszkańcem DPS
Zawał serca – objawy, leczenie
Pierwsza pomoc
Choroby reumatoidalne (RZS, GPP)
Prawa i obowiązki mieszkańca DPS
Współpraca z mieszkańcem z otępieniem starczym
Prawidłowe relacje we współpracy z rodziną mieszkańca
Zaćma – jak żyć z chorobą?

dział obsługi
L.p.
Tematyka
1.
2.

11.05.2011r.
12.05.2011r.
12.05.2011r.
2.06.2011r.
9.06.2011r.
17.06.2011r.
30.06.2011r.
30.06.2011r.
7.07.2011r.
14.07.2011r.
21.07.2011r.
21.07.2011r.
28.07.2011r.
4.08.2011r.
4.08.2011r.
25.08.2011r.
25.08.2011r.
8.09.2011r.
22.09.2011r.
22.09.2011r.
6.10.2011r.
6.10.2011r.
12.10.2011r.
9.11.2011r.
16.11.2011r.
8.12.2011r.
14.12.2011r.
21.12.2011r.
21.12.2011r.
29.12.2011r.
29.12.2011r.

Termin
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Przestrzeganie zasad przepisów przeciwpożarowych

14.04.2011r.
19.10.2011r.

zewnętrzne
Lp

Tematyka

1.

Kontrola zarządcza i standardy kontroli finansowej w
jednostkach sektora wydatków publicznych
Organizacja działu kadr i płac. Zasady administrowania dokumentami
Kurs dietetyka

2.
3.

Osoba
uczestnicząca
Dorota Stalica –
główny księgowy
Renata Prajs –
inspektor ds. kadr
Aleksandra Pietrowska – starsza
kucharka

Termin

Organizator

9.02.2011r.

GRUPA ERGO
sp. z o.o siedziba Wrocław
CENTRUM ADMINISTRACJI I
BIZNESU siedziba Wrocław
CENTRUM SZKOLENIOWE
AP EDUKACJA Poznań

1.03.2011r.
19.10 –
21.11.2011r.

Pracownicy dps podnosili kwalifikacje :
- 1 osoba – na studiach magisterskie (Gnieźnieńska Szkoła Humanistyczno – Menadżerska „Milenium”,
kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie w administracji publicznej)
- 1 osoba – na studiach magisterskich (Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, kierunek: fizjoterapia)
- 1 osoba – na studiach magisterskich (Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu – fizjoterapia.)
- 1 osoba - na studiach licencjackich (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Pedagogiki i Psychologii –
praca socjalna).
- 3 osoby - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie Szkoła Policealna – opiekun w domu pomocy społecznej.
- 2 osoby - Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Przyszłość”.

 PRACE REMONTOWE ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA dla potrzeb mieszkańców DPS
Wymiana okien oficynie nr II
Remont jadalni

– remont podłóg, ścian, wymiana okienek podawczych, drzwi

Remont Sali terapii zajęciowej – remont podłóg, cyklinowanie, remont ścian, wydzielenie WC
Remont korytarza pomiędzy jadalnią a częścią administracyjną – remont podłóg i ścian, wymian drzwi
Realizacja „Koncepcji rewaloryzacji parku” – wycinka drzew i krzewów, czyszczenie stawów, usuwanie korzeni, sprzątanie pokoi
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Remont pokoju dziennego pobytu – oficyna I
Odnowienie drzwi pałacowych wewnętrznych
Remont ciągnika
Wykonanie maszyny bijakowej na potrzeby prac w parku
Zakup 2 zestawów komputerowych
Zakup drukarki kolorowej
Zakup myjki ciśnieniowej
Zakup kompresora
Zakup sprzętu do prac remontowych: młot udarowy, poziomica laserowa, dalmierz
Zakup mebli do Sali terapii zajęciowej: meble kuchenne, meble łazienkowe, stoły, biurko oraz żyrandoli
Zakup mebli do pomieszczenia socjalnego opiekunów
Zakup mebli do gabinetu doraźnej pomocy medycznej
Zakup stolika do ćwiczeń manualnych



IMPREZY KULTURALNO – OŚWIATOWE dla mieszkańców DPS

MIESIĄC

RODZAJ ZAJĘĆ

LICZBA
UCZESTNIKÓW

STYCZEŃ

Origami – zapoznanie się z techniką
Karnawałowe maski z papieru
Czytelnictwo, biblioterapia
Aktualizowanie dekoracji DPS
Muzykoterapia – wspólne kolędowanie
Walentynkowe ozdoby – serduszka, aniołki
Kolorowanki – kredki, pastele
Czytelnictwo, biblioterapia
Zajęcia świetlicowe – gry planszowe, puzle
Terapia przyłóżkowa – dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańca
– kolorowanki, wydzieranki
Wykonanie kart okolicznościowych różnymi technikami
Wiosenna dekoracja domu – wiosenne gałązki
Czytelnictwo, biblioterapia
Terapia przyłóżkowa – gry, zgadywanki, indywidualna rozmowa

4
5
10
3
6
7
5
11
3
7

Stroiki z naturalnego tworzywa – gryszpan, forsycje
Pisanki wykonane różnymi technikami
Czytelnictwo, biblioterapia
Zajęcia świetlicowe – gry planszowe
Malowanie farbami plakatowymi – zwiastuny wiosny
Werandowanie, spacery na terenie DPS
Czytelnictwo, biblioterapia
Terapia przyłóżkowa – gry, zgadywanki

5
3
10
5
6

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Figurki gipsowe – malowanie farbami plakatowymi
Werandowanie, spacery na terenie DPS
Czytelnictwo, biblioterapia
Muzykoterapia – śpiewać każdy może
Malowanie obrazów – kredki, pastele
Werandowanie, spacery
Czytelnictwo, biblioterapia
Gry i zabawy na powietrzu
Spacery na terenie domu połączone ze zbieraniem materiału przyrodniczego
Bukiety – układanie kompozycji z kwiatów
Kalambury, quizy na świeżym powietrzu
Wspólne śpiewanie piosenek

7
2
12
6

lp. nieograniczona
13
4
4
lp. nieograniczona
12
lp. nieograniczona
4
lp. nieograniczona
9
lp. nieograniczona
5

WRZESIEŃ

Przygotowanie dekoracji – zjazd rodzin
Czytelnictwo, biblioterapia
Zbieranie materiału przyrodniczego – gałązki, liście
Gry świetlicowe – warcaby, chińczyk, puzzle

3
lp. nieograniczona
lp. nieograniczona
5
11
4
4

PAŹDZIERNIK

Jesienne kompozycje – liście, gałązki, kora
Wykonanie stroików na groby mieszkańców
Czytelnictwo, biblioterapia
Wykonanie kart okolicznościowych różnymi technikami
Kolorowanki – kredki, pisaki, pastele

4
2
10
4
5

LISTOPAD

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2011 roku

Strona 41

GRUDZIEŃ



Czytelnictwo, biblioterapia
Terapia przyłóżkowa – pogadanka na temat wpływu i skutków aktywizacji na
życie mieszkańca
Dekoracja wnętrza domu – dekorowanie choinek, girland
Stroiki świąteczne tworzone z naturalnego tworzywa
Gwiazdy betlejemskie – papieroplastyka
Czytelnictwo, biblioterapia

10
9
3
2
3
11

PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI MIESZKAŃCÓW- REHABILITACJA

Z zajęć rehabilitacyjnych korzystało łącznie 59 osób.
34 mężczyźni,
25 kobiety.
Liczba ta w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o ok. 37%.
Wzrost ten wynika z:
przeniesienia rehabilitacji do pomieszczenia z większym metrażem, dzięki czemu sala dysponuje możliwością szerokiego oddziaływania rehabilitacyjnego, z którego może korzystać każdy mieszkaniec,
wzrostu atrakcyjności zajęć dzięki wzbogaceniu sali rehabilitacyjnej w nowy sprzęt oraz wprowadzeniu
zabawowych form ruchowych,
zwiększenia zapotrzebowania na usprawnianie wynikającego z postępującego procesu starzenia się,
zaangażowania mieszkańców, którzy widząc efekty własnej pracy chcą, żeby ich komfort życiowy wciąż
wzrastał,
zachęcania do aktywnego spędzania wolnego czasu.


KONSULTACJE LEKARSKIE / psychologiczne / zabiegi pielęgnacyjne
Specjalista

Liczba wizyt

Konsultacje lekarza rodzinnego
Pulmonolog
Dermatolog
Psychiatra
Chirurg
Urolog
Ortopeda
Okulista
Stomatolog
Reumatolog
Neurolog
Psycholog

988
4
38
16
15
2
4
18
15
1
2
114
a ponadto

Badania laboratoryjne
Wymiana cewników
Opatrunki
Wykonane iniekcje
Pomiar ciśnienia
Pomiar temperatury
Pomiar poziomu cukru we krwi
Karmienie przez sondę
Mammografia
EKG
Tomograf komputerowy
Badanie ortopedyczne w DPS
Badanie Doplera

18
42
1547
4190
850
536
710
146
2
3
1
20
1

\
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Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem PCPR
ZATRUDNIENIE na dzień 31.12.2011 ( łącznie obsługą z PZON i OIK) :

1.

Umowy o pracę - 14 osób/ 13,5 etatu, w tym:

Kierownik
Główny księgowy
Księgowy/kadrowa
Sekretarka
Pracownicy socjalni
Specjalista ds opieki instytucjonalnej
Specjalista ds. osób niepełn, fund. strukturalnych

1 etat
1 etat
1 etat
1 etat
3 etaty
1 etat
1 etat

Referent ds. osób niepełnosprawnych
Obsługa administracyjna PZON
Psycholog OIK
Pracownik porządkowo - gospodarczy

1 etat
2 etaty
1 etat
1/2 etatu

PCPR, promując działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, mimo wynikających
z tego tytułu niedogodności dla pracodawcy (skrócone normy czasu pracy, zwiększony wymiar urlopu
wypoczynkowego, dodatkowe przerwy w pracy etc.)
zatrudnia 5 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności , w tym 5 osób z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności ( wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - 36%)

2. Umowy cywilnoprawne – łącznie w ciągu roku zawartych lub trwających – 83 umowy, z czego:
finansowane ze środków własnych:
a) umowy zlecenie o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej – 10 umów / 10 osób;
b) umowy zlecenie w ramach prowadzonego poradnictwa PCPR i OIK – 3 umowy / 3 osoby;
c) umowy zlecenie dla osób orzekających o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – 14 umów /
14 osób
d) pozostałe umowy zlecenie, w tym dla roznosiciela korespondencji, specjalisty z uprawnieniami
budowlanymi, osób sprzątających w PZON oraz pomocy administracyjnej do obsługi PZON – 5 umów / 5 osób;
e) umowa o dzieło – 1 umowa / 1 osoba;
f) umowy o świadczenie usług przez podmioty gospodarcze/firmy/instytucje w zakresie obsługi
PCPR/OIK/PZON (obsługa prawna, informatyczna, w zakresie medycyny pracy), bądź wobec beneficjentów
PCPR i klientów OIK (specjalistyczne poradnictwo prawne) – 6 umów / 5 osób.
1)

finansowane ze środków EFS w ramach realizacji projektu systemowego POKL:
a) umowy zlecenie zawarte z administratorem strony internetowej, psychologiem, doradcą zawodowym i
opiekunami osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim, uczestniczących w turnusie
rehabilitacyjnym i szkoleniu z wizażu – 11 umów / 7 osób;
b) umowy o wykonanie usług przez podmioty gospodarcze/firmy/instytucje, m.in. w zakresie zorganizowania
turnusu rehabilitacyjnego, wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, szkoleń i kursów umiejętności społecznych,
komputerowego, wizażu i stylizacji, florystyki, kursów prawa jazdy kat. B i C, kursu obsługi wózka widłowego,
badań lekarskich i psychotechnicznych – 14 umów / 13 podmiotów;
c) umowy na zakup i dostawę sprzętu RTV/AGD dla beneficjentów projektu systemowego – 2 umowy / 2
podmioty;
d) umowy o zwrot kosztów najmu lokali przez usamodzielnianych wychowanków p.o.w. – beneficjentów
projektu – 2 umowy / 2 osoby.
2)

3) finansowane ze środków dotacji z MPiPS, w ramach realizacji zadania „Zostań Moją Rodziną - …”:
a) umowa zlecenie z liderem grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 1 umowa / 1 osoba;
b) umowa o wykonanie usługi na przeprowadzenie cyklu szkoleń i kursów tematycznych oraz innych
instrumentów wspierających rodziny zastępcze – 1 umowa / 1 podmiot
c) umowy na zakup (i dostawę) sprzętu RTV, AGD, wyposażenia, mebli zakupionych dla rodzin zastępczych
i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze - uczestników zadania – 10 umów / 10 podmiotów.
4) finansowane ze środków dotacji od Wojewody Wielkopolskiego:
a) umowy zlecenie ze specjalistami pracy ze sprawcami przemocy – 3 umowy / 3 osoby.
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 Podwyższanie kwalifikacji zawodowych
Szeroki obszar i złożoność działań pomocy społecznej, wielość i dynamika zmian stanu prawnego
oraz konieczność specjalizacji w zabiegach opiekuńczych wymaga ciągłego podwyższania kwalifikacji
zawodowych, zarówno w szkolnych jak i pozaszkolnych formach kształcenia.
Zdobywanie nowych kwalifikacji
zawodowych oraz różne formy szkoleń pracowników centrum pomocy rodzinie
zostały przedstawione
w poniższych tabelach.
Uczestniczący
w szkoleniu

Tematyka formy szkoleniowej

21.01.2011

Anna Januchowska – Gł.
Księgowy

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planów
kont w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

27.01.2011

Michał Gorlaszka
St.Pr. Socjalny

„Akademia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych – cykl
zintegrowanych zajęć dla kobiet po 45 roku życia”

22.02.2011

Marta Tańska-Kołacka Konsultant
Irena Kotwica St.Pr.
Socjalny
Michał
Gorlaszka – St Pr.
Socjalny
Marta Tańska-Kołacka –
Konsultant
Michał
Gorlaszka- St Pr.
Socjalny

Kodeks Postępowania administracyjnego

Daria Strenczak Księgowy
Lucyna OstapiukDoradca ds. Osób
Niepeł.
Daria Strenczak –
Księgowy
Marta Tańska-Kołacka –
Konsultant
Daria Strenczak
Księgowy
Edyta Owczarzak –
Kierownik
Daria Strenczak Księgowy
Lucyna OstapiukDoradca ds. Osób
Niepeł.
Daria Strenczak Księgowy
Daria Strenczak Księgowy
Edyta Owczarzak –
Kierownik
Irena Kotwica – St.Pr.
Socjalny Michał
Gorlaszka – St.Pr.
Socjalny
Marta Tańska-Kołacka Konsultant
Loreta Seemann
Edyta Owczarzak –
Kierownik Michał
Gorlaszka – St.Pr.
Socjalny
Marta Tańska-Kołacka Konsultant
Loreta Seemann Specjalista
Jolanta Tomaszewska –
Psycholog
Michał Gorlaszka –
St.Pr. Socjalny

Wydatki Strukturalne I RB-WS w 2011

Data

27.04.2011

01.03.201130.06.2011
I Semestr
01.09.201130.11.2011
II semestr
18.03.2011
19.04.2011

29.03.2011
1115.05.2011
07.06.2011
15.04.2011
27.05.2011

15.06.2011

11.08.2011

30.08.2011
16.09.2011

09.10.2011
2425.10.2011
16.11.2011

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Pracownik socjalny wobec zjawiska przemocy w rodzinie – prawo, metodyka
2011

Praca w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów
kont w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej
Świadczenia Pieniężne z Ubezpieczenia Społecznego Na wypadek Choroby i
Macierzyństwa z Uwzględnieniem zmian od stycznia 2011r.
Praca w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników
Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie
Wstęp do pieczy zastępczej – perspektywa gminy

„Partnerstwa w realizacji celów polityki społecznej”
Nowa organizacja systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w kontekście ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dotacja dla Organizacji pozarządowych wg nowych zasad
Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży i konsekwencje pedagogiczne
Społeczeństwo Rodzinie-Rodzina Społeczeństwu
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02.12.2011

02.12.2011
01.12.2011
20.09.2011
2325.11.2011
1416.09.2011

18.09.2011
2830.11.2011

2628.10.2011

24.11.2011
24.11.2011

Jolanta Tomaszewska –
Psycholog
Marta Tańska-Kołacka Konsultant
Artur Szyper – Referent
Irena Kotwica – ST. Pr.
Socjalny
Edyta Owczarzak –
Kierownik
Marta Tańska-Kołacka –
Konsultant
Loreta Seemann Specjalista
Marta Tańska –Kołacka
– Konsultant
Michał Gorlaszka –
St.Pr. Socjalny
Jolanta Tomaszewska Psycholog
Urszula Głowińska –
Sekretarka
Edyta Owczarzak –
Kierownik Lucyna
Ostapiuk – Doradca ds.
Osób
Niepełnosprawnych

Procedura Niebieskiej Karty

Edyta Owczarzak –
Kierownik
Lucyna Ostapiuk –
Doradca ds. Osób
Niepełnosprawnych
Lucyna Ostapiuk –
Doradca ds. Osób
Niepełnosprawnych
Edyta Owczarzak –
Kierownik

Wizyta Studyjna w ramach projektu POKL realizowanego przez ROPS Poznań –
spółdzielczość socjalna

Trudne sytuacje w pracy urzędu – jak reagować na skargi, wzburzenie i krytykę
Tworzenie wizerunku instytucji pomocy społecznej – współpraca z mediami
Zagadnienia dotyczące planowanych zmian legislacyjnych w systemie pieczy
zastępczej
Prawo i administracja- procedury administracyjne, prawo zamówień publicznych,
ustawa o finansach publicznych

Kurs samoobrony- warsztaty

Czynności kancelaryjne w urzędach i starostwach w świetle nowych przepisów
kancelaryjno-archiwalnych
Kurs Interpersonalny

Podnoszenie kwalifikacji kadr Porozumienia PUP-PCPR
Spotkanie dyrektorów placówek opiekuńczo – wych., pcpr, ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych

Kadra PCPR Wągrowiec podnosiła także swoje kwalifikacje i kompetencje na uczelniach wyższych:
 1 osoba ( Pan Michał Gorlaszka – St. Pr. Socjalny) – ukończył studia podyplomowe na kierunku
Organizacja Pomocy Społecznej finansowane ze środków Unii Europejskiej

Uczestnictwo przedstawicieli PCPR w spotkaniach okolicznościowych

Organizator

Tematyka spotkania

Wolontariat „Corculum ZPZ 2

Dzień Wolontariusza z podsumowaniem prac na rzecz Hospicjum

Burmistrz Miasta

Spotkanie noworoczne

Dom Dziecka

Posiedzenie Stałego Zespołu

Zakład Aktywności Zawodowej

Spotkanie podsumowujące rok

Zarząd Wągrowieckiej Oficyny
Wydawniczej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie

Wielka Gala Głosu Wągrowieckiego

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan

Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna okazji Światowego Dnia Inwalidy

Zarząd Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów
Dom Pomocy Społecznej

Zlot Seniorów

Polski Związek Niewidomych

Walne Zebranie Koła

Zakład Aktywności Zawodowej

Jubileusz 5-lecia działalności

Stowarzyszenie „Rehabilitacja”

Festyn z Uśmiechem

Polski Związek Niewidomych

Zaproszenie „Na Wesoło z Białą Laską”

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie

IV Festiwal Artystyczny „Radosna Nutka”

Zarząd Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Dzień Seniora

Zaproszenie „ Wielkanocne Śniadanie”

II Zjazd Rodzin oraz 30Lecie DPS
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Warsztat Terapii Zajęciowej w
Wągrowiec
Zarząd Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie

Uczestnictwo w spotkaniu wigilijno-noworocznym

Miasto Wągrowiec

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Jedn. pomocy społecznej w powiecie

Wypracowanie modelu współpracy w ramach ustawy
Omówienie nowego zadania samorządów gmin i powiatów
II spotkanie we współpracy z ROPS w ramach projektu Centrum Ekonomio Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

ROPS Poznań

3.3.13.

Uczestnictwo w spotkaniu wigilijno-noworocznym
Uczestnictwo w spotkaniu wigilijno-noworocznym

Mierniki jakości realizowanych zadań

Kontrole
W roku 2011 jednostki organizacyjne pomocy społecznej poddawane były działaniom sprawdzającym
i kontrolnym 14 razy.
Przedmiotem kontroli w jednostkach było w szczególności:
– bieżące monitorowanie organizacji pracy oraz realizacji zadań przez jednostki organizacyjne pomocy
społecznej,
– monitorowanie i ocena wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej, zleconych do realizacji pomiotom
niepublicznym,
– stopień realizacji programu naprawczego,
– prawidłowe wykorzystanie dotacji,
– gospodarka finansowa,
– przestrzeganie procedur kontroli finansowej;
Szczegółowe zestawienie dokonanych kontroli przedstawia tabela
Lp
Jednostka kontrolująca

1.

Starostwo Powiatowe

2.
3.
4.

6.
7.
8.

PCPR
WUW Poznań
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
SANEPID
Sąd Rejonowy /Okręgowy
Państwowa Inspekcja Pracy

9.

Inne

5.

RAZEM

PCPR

PCPR

OIK

WTZ

PZON

RPOW
Skoki

Razem

Wapno

WPOW

Wągrowiec

DPS

Liczba kontroli

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

4
5

2
1
6
14

1
1

5

1

-

1

0

1*
1

1*
1

*Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wągrowieckiego

Skargi i wnioski
W okresie sprawozdawczym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły 4 wnioski
od 3 osób, wpływu skarg nie odnotowano.
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Decyzje i odwołania
Jednym z głównych mierników jakości zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest
weryfikacja wydanych decyzji administracyjnych oraz rozstrzygnięć w zakresie świadczeń finansowanych ze
środków PFRON.
W roku 2011, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wydano między innymi :
- 219 nowych decyzji administracyjnych ( w jednym przypadku nastąpiło odwołanie od decyzji przy czym
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję PCPR)
- 23 skierowania po raz pierwszy do instytucjonalnych form pieczy zastępczej ( placówki)
- 13 nowych decyzji kierujących do DPS Srebrna Góra;
- 25 nowych decyzji ustalających odpłatnośc za pobyt w DPS Srebrna Góra;
56 nowych decyzji ustalających odpłatność / odstępujących od ustalenia rodziców za pobyt dzieci w różnych
formach pieczy zastępczej ;
- oraz blisko 500 rozstrzygnięć w sprawie przyznania/odmowy świadczeń ze środków PFRON.

3.3.14.

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Realizując delegację art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej przedkładam Wysokiej Radzie
potrzeby
w zakresie pomocy społecznej, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Powiecie Wągrowieckim
w roku 2012.
Akceptacja przedłożonych zadań do realizacji wraz z zapewnieniem wymaganego wkładu własnego
stanowić będzie jednocześnie podstawę do aplikowania o środki z pozabudżetowych źródeł
finansowania.
Tabela
Katalog niezbędnych przedsięwzięć zapewniających właściwe funkcjonowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
oraz wspierających osoby niepełnosprawne funkcjonujących na terenie Powiatu Wągrowieckiego

Lp

Placówka

Nazwa zadania do realizacji
w 2013 roku

Koszt ogółem w zł

Uwagi
adaptacja, wyposażenie
pomieszczeń stanowiących
zasoby powiatowe
potencjalne źródło
dofinansowania – projekt
systemowy EFS *

1

PCPR
Wągrowiec

-mieszkanie chronione dla
usamodzielniających się wychowanków

80.000,00

2

WPOW
Wągrowiec

malowanie pomieszczeń znajdujących się
na I piętrze

25.000,00

3

wtz
Wągrowiec,
Wapno

zapewnienie środków finansowych
na dofinansowanie kosztów uczestnictwa
65 osób niepełnosprawnych w wtz ,

114.000,00

4.

DPS Srebrna
Góra

Wymiana okien – oficyna I , pałac

140.000,00

2012 – 2013

25.000,00

2012 – 2013

9.000,00

2012 -2013

Remont pokrycia dachowego – oficyna I i II

260.000,00

2013 - 2014

Remont pokrycia dachowego - pałac

140.000,00

2013 - 2014

Remont elewacji – oficyna II

130.000,00

2013 - 2014

Remont elewacji – pałac i oficyna I

270.000,00

2013 - 2014

20.000,00

2013 - 2014

Wycinka drzew w parku
Remont łazienek w pałacu

Modernizacja instalacji CO – oficyna I

10% kosztów działalności
wtz

50.000,00
2013- 2014
Remont łazienek – oficyna I
*Centrum w roku bieżącym aplikuje o środki z EFS na adaptację i wyposażenie mieszkania dla 4 usamodzielnianych
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