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Szanowni Państwo Radni
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 dokument, który stanowi podsumowanie rocznej działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.
Zapewniam Państwa jednocześnie, że system pomocy społecznej funkcjonujący w Powiecie
Wągrowieckim jest - mimo pojawiających się okresowo przeszkód natury formalno - prawnej
oraz finansowej - systemem wydolnym, pozwalającym na udzielenie profesjonalnej,
adekwatnej do potrzeby i okoliczności pomocy, na poziomie co najmniej obowiązującego
standardu.
Niestety, zgoła odmiennie kształtuje się kondycja jednostek współtworzących powiatowy
system
wspierania niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego.
Jednostki te – zwłaszcza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd
Pracy zostały radykalnie ograniczone w możliwości realizacji zadań aktywizujących
społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne wysokością środków finansowych
przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Oczywiście istnieją bariery, których przezwyciężenie nie wymaga nakładów finansowych dla ich pokonania wystarczy to, czego pracownikom jednostek wspierających osoby
niepełnosprawne nie brakuje
zaangażowanie, elastyczność , operatywność
i profesjonalizm.
Niestety większość barier udaje się pokonać wyłącznie z pomocą pieniądza, stąd też proszę
o akceptację ujętych w niniejszym sprawozdaniu wykazów potrzeb w zakresie pomocy
społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych
jako niezbędnych minimum
w projektowanym przez Wysoką Radę budżecie na 2012 rok.
Z poważaniem
Edyta Owczarzak – kierownik PCPR Wągrowiec
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System pomocy społecznej w Powiecie Wągrowieckim stan na 1 stycznia 2011 roku ( schemat poglądowy )
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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 adopcyjnoopiekuńczych, 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 bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
18) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników
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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;
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 Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( 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
niepozostajace 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;
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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

1.3.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY
W RODZINIE

Do zadań własnych powiatu należy w szczególności :
1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) 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;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji
kryzysowej.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy :
1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2) opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie
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2. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2010 ROKU
2.1. DOCHODY BUDŻETOWE
W roku 2010 dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej
w działach 758 różne rozliczenia, 852 - pomoc społeczna i 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
zostały zaplanowane na kwotę 2.294.587 zł , a wykonanie planu wyniosło – 2.313.043 zł, co stanowi 101 %
planu.
Najwyższe dochody na koniec roku 2010 roku osiągnięto w:
- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – jest to kwota 1.339.004 zł , która stanowiła 58 % wykonanych
wszystkich dochodów łącznie;
- oraz rozdziałach 85201 ( placówki opiekuńczo-wychowawcze porozumienia ) – kwota 411.491 zł i 85204
( rodziny zastępcze- porozumienia) kwota 510.614 zł – kwoty te stanowią 40 % wszystkich wykonanych
dochodów pomocy społecznej.

Rozdział

Realizację dochodów własnych powiatu wągrowieckiego w latach 2009-2010 w dziale 758 „Różne rozliczenia”,
852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, ujęto w poniższej
tabeli:
(w zł)
%
Plan roku
2010 (wg
Dynamika wykonania
Wykonanie
Plan na 2010 Wykonanie
planu
Dział
Treść zadania
pierwotnej
w%
w roku 2009
po zmianach w roku 2010
7:6
uchwały
7:4
budżetowej)
1
758

852

2

3
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia
finansowe (odsetki od
środków na
75814 podstawowym
rach.bank. oraz od
śr.EFS i Porozumienia
Ministerialnego)
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo –
wychowawcze
(odpłatność rodziców
85201 naturalnych za pobyt
dzieci w placówce)
Placówki opiekuńczo –
wychowawcze
85201 (porozumienia)
Dom pomocy
społecznej
Rodziny zastępcze
(odpłatność rodziców
85204
naturalnych za pobyt
dzieci w rodz.zast.)
Rodziny zastępcze
85204 (porozumienia)
85202

Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie
Ośrodek Interwencji
85220 Kryzysowej
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
Zespoły ds. Orzekania
85321 o Niepełnosprawności
85218

853

4

5

6

7

8

9

1.689

1.200

1.200

3.717

220

310

1.689

1.200

1.200

3.717

220

310

1.527.556

2.193.960

2.256.920

2.263.670

148

100,3

0,00

0,00

0,00

400,00

-

-

263.457

428.108

428.108

411.491

156

96

852.864

1.312.185

1.312.185

1.339.004

157

102

0,00

0,00

0,00

1.158

-

-

411.091

453.057

516.017

510.614

124

99

144

110

110

1.003

697

912

0,00

500

500

0,00

-

-

53.523

36.467

36.467

45.656

85

125

11.673

6.467

6.467

7.556

65

117
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Państwowy Fundusz
85324 Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Razem działy 758, 852 i 853

41.850

30.000

30.000

38.100

91

127

1.582.768

2.231.627

2.294.587

2.313.043

146

101

Darowizny rzeczowe:
Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze otrzymał darowiznę ( mąkę) o wartości 80 zł ( źródło DAMŁYN
Damasławek);
WPOW w Wągrowcu – otrzymała darowiznę ( artykuły reklamowe, długopisy, kalendarze, odzież używaną ) o
wartości 1.250 zł
PCPR Wągrowiec otrzymało od darczyńców dla podopiecznych :
– za pośrednictwem Starostwa Powiatowego : 11 par nart ,1 deskę nowboardowi, artykuły spożywcze
( słodycze, kawa, herbata) oraz artykuły drogeryjno-chemiczne o nieustalonej wartości , które zostały przekazane
podopiecznym – rodzinom zastępczym oraz rodzinom naturalnym;
- za pośrednictwem przedszkola publicznego w Damasławku - stos maskotek ( pluszaków) , gier i zabawek
nietekstylnych – nieustalonej wartości , które po odświeżeniu zostały przekazane podopiecznym centrum;
- za pośrednictwem wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wągrowcu- paczki świąteczne
nieustalonej wartości dla podopiecznych rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej;
- od sponsorów prywatnych w osobach: Pana Wiktora Walkowiak, Pana Zenona Czerwińskiego, Pana Bogdana
Błażejewskiego, Pana Klemensa Skibińskiego , PP. Doroty i Jarosława Pichłacz artykuły spożywcze nieustalonej
wartości , które zostały przeznaczone jako poczęstunek w organizowanym dla dzieci spotkaniu noworocznym.

2.2 WYDATKI BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Realizację wydatków ujętych w budżecie Powiatu WĄGROWIECKIEGO w latach 2009-2010 w dziale
851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”,
ujęto w poniższej tabeli:

1

2

851

852

Treść zadania

3
Ochrona zdrowia

Wykonanie w
roku 2009
4
4.573,80

Plan roku
2010 wg
pierwotnej
uchwały
5
8.700,00

Plan roku
Wykonanie
2010
za rok 2010
po zmianach
6
6.510,00

7
6.508,00

Składka na
ubezpieczenia
zdrowotne
oraz świadczenia dla
85156
4.573,80
8.700,00
6.510,00
6.508,00
osób nieobjętych
obowiązkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
Pomoc społeczna
5.394.256,00 6.182.128,00 6.535.052,00 6.074.863,00
Placówka opiekuńczo
85201 –wychowawcza
950.039
1.211.117
1.211.117
1.188.339
Placówki opiekuńczowychowawcze
85201 ( porozumienia)

775.181

969.448
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969.448

625.004

Dynamika
w%
7:4

% wykonania
planu
7:6

8

9
142

100

142

100

113

93

125

98

81

64
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Placówki opiekuńczowychowawcze
85201 ( kontynuacja nauki,
pomoc rzeczowa )
Domy pomocy
społecznej w tym:

52.529

91.382

82.262

67.658

129

82

1.544.461

1.616.370

1.828.829

1.828.829

118

100

1.344.170
484.659

1.344.170
484.659

85202
- środki własne
- środki z dotacji

85204

Rodziny zastępcze –
porozumienia

Rodziny zastępcze
( świadczenia i
85204
wynagrodzenia z
pochodnymi )
Rodziny zastępcze
( kontynuacja nauki,
usamodzielnienia)

85218 Powiatowe centra
pomocy rodzinie
Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa,
85220 mieszkania chronione
i ośrodki interwencji
kryzysowej
Pozostała działalność
– dotacja z MPiPS na
realizację
porozumienia
85295 dotyczącego
finansowego wsparcia
programów z zakresu
opieki nad dzieckiem i
rodziną
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

853

185.794

204.452

204.452

200.330

108

98

1.156.320

1.257.230

1.385.041

1.357.406

117

98

171.162

149.891

129.138

91.038

53

70

457.744

464.865

502.292

495.864

108

99

84.571

67.373

72.473

70.444

83

97

16.455

150.000

150.000

149.951

911

100

478.999

819.729

794.772

775.422

162

98

28.810

52.270

58.270

58.109

202

100

141.503

136.700

150.342

150.342

106

100

12.004

29.872

29.873

29.872

249

100

Zespoły ds. orzekania
- środki i własne
85321
-środki administracji
rządowej

Pozostała działalność
– udział własny do
85395
projektu systemowego
PO KL
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Pozostała działalność
– realizacja projektu
85395
systemowego PO KL
ze środków EFS
Dotacja ze środków
powiatu na działalność
bieżącą warsztatów
terapii zajęciowej w
Wągrowcu i Wapnie
Dotacje dla
organizacji
pozarządowych na
realizację zadań
zleconych w trybie
otwartych konkursów
ofert

203.942

440.219

440.219

435.829

214

99

67.043

106.860

70.260

70.260

104

100

25.697

53.808

45.808

31.010

121

68

7.010.557

7.336.334

6.856.793

117

93

Razem działy
851, 852, 853

5.877.828,80

Informacje uzupełniające :
2.2.1. wydatki budżetowe (realizowane ze środków własnych powiatu)
W roku 2010, 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
6.111.114,00 zł, w podziale na:
dział 851 „Ochrona zdrowia” – 6.510,00 zł
85156 –„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego” - wydatki budżetowe w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6.691,00 zł.
Wykonanie wyniosło 6.690,60 zł, co stanowi 100 % planu.
Opłacono 177 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 23
dzieci nieobjętych przedmiotowym
ubezpieczeniem, przebywających w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Wągrowcu.
dział 852 „Pomoc społeczna” – 5.900.393,00 zł
Środki w tym dziale przeznaczone były na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w kwocie 502.292,00zł, wykonanie wyniosło 495.864,00 zł co stanowi 99% planu oraz Ośrodka Interwencji
Kryzysowej działającego przy PCPR w kwocie 72.473,00 zł, wykonanie wyniosło 70.444,00 zł co stanowi 97%
planu, a także na pomoc finansową, przeznaczoną dla rodzin zastępczych, w tym:
- na świadczenia i wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych 1.385.041,00 zł wykonano 1.357.406 zł
co stanowi 98% planu,
- na pomoc finansową dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 129.138,00 zł wykonano 91.038,00
zł co stanowi 70% planu,
- dla dzieci z terenu Powiatu Wągrowieckiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów 204.452,00 zł wykonano 200.330,00 zł co stanowi 98% planu .
Podobnie, zabezpieczono środki finansowe na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze 82.262,00 zł wykonano 67.658,00 zł co stanowi 82% planu, dla dzieci
przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych – w wągrowieckiej WPOW 1.211.117,00 zł
wykonano 1.188.339,00 zł co stanowi 98% planu oraz w placówkach funkcjonujących na terenie innych
powiatów, w których przybywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego 969.448,00 zł wykonano 625.004,00 zł co
stanowi 64% planu.
Natomiast na działalność Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zabezpieczono środki w kwocie
1.344.170,00 zł co zostało wykonane w 100%.
.
dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 204.211,00 zł
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Powiat partycypował w kosztach obsługi i prowadzenia bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, angażując środki Powiatu na łączną kwotę 58.270,00 zł wykonano
58.109,00 zł co stanowi 100% planu.
Środki Powiatu zostały też zaangażowane do projektu systemowego PO KL, realizowanego przez
PCPR, jako nasz wkład własny w kwocie 29.873,00 zł wykonany w 100%.
Natomiast na działalność bieżącą warsztatów terapii zajęciowej w Wągrowcu i Wapnie zaplanowano
środki w kwocie 70.260,00 zł co zostało wykonane w 100%, a dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
zleconych w trybie otwartych konkursów ofert zabezpieczono kwotę 45.808,00 zł gdzie wykonano 31.010,00 zł
co stanowi 68% planu.
2.2.2. Wydatki budżetowe
dotacje)

(realizowane ze środków pochodzących z innych źródeł, m.in. środki unijne,

W okresie sprawozdawczym, na pomoc społeczną (dział 852) oraz na pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej (dział 853) uzyskano dodatkowe środki, wprowadzone do budżetu w wysokości 1.225.220
zł, w podziale na:
150.000,00 zł – środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadań w ramach
programu opieki nad dzieckiem i rodziną, zadanie pn
„Zostań Moją Rodziną – przekształcenie,
utworzenie i wsparcie funkcjonowania rodzin zastępczych w Powiecie Wągrowieckim”.
150.342,00 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność PZON w Wągrowcu.
484.659,00 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jako dotacja na bieżącą
działalność Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze.
440.219,00 zł – środki przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, pochodzące z budżetu
państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego PO KL pn
„Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom
usamodzielnianym”.

Ogółem, zaplanowane wydatki w wysokości 7.336.334,00 zł wykonano w kwocie 6.856.793,00 zł, co
stanowi 93 % planu.

2.2.3.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rodzaje zadań powiatu
(zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
Wągrowieckiego)

Ogółem środki dla powiatu

1.

dofinansowanie kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej

2.

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

Wysokość
środków PFRON
zgodnie
z algorytmem

Wysokość środków
wykorzystanych

%
wykorzystania

Kwota
niewykorzystana

1.528.395,00

1.527.445,84

99,94

949,16

961.740,00

961.583,44

99,98

156,56

85.000,00

85.000,00

100

0,00
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3.

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

4.

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

5.

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

6.

7.

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

8.

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

9.

Dofinansowanie do staży osób
niepełnosprawnych (art. 11)

50.000,00

50.000,00

100

0,00

4.618,00

4.612,40

99,88

5,60

98.829,00

98.356,70

99,52

472,30

228.955,53

228.641,16

99,86

314,37

5.310,00

5.310,00

100

0,00

87.244,00

87.243,67

100

0,33

6.698,47

6.698,47

100

0,00

Dodatkowo otrzymano środki PFRON w kwocie 45.767,31 zł, która obejmuje:
 7.556,31 zł – realizacja programu celowego „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”
 38.211,00 zł - koszt obsługi zadań PFRON (2,5% środków przekazanych powiatowi przez
PFRON).
Reasumując, w okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało
bądź nadzorowało merytorycznie realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o wartości
9.196.836,00 zł
w tym wydatków w wysokości 6.856.793,00 zł
dochodów w wysokości 2.313.043,00 zł
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3.

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

- schemat organizacyjny PCPR Wągrowiec

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
kierownik

PCPR

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

- nadzór nad instytucjonalnymi
formami pomocy ( dom pomocy
społecznej, placówka opiekuńczowychowawcza, warsztaty terapii
zajęciowej ;rodziny zawodowe)
- rodzinna opieka zastępcza
- usamodzielnienia
- rehabilitacja społeczna
i wsparcie osób niepełnosprawnychprojekty systemowe ze środków Unii
Europejskiej
-współpraca z organizacjami
pozarządowymi
-poradnictwo indywidualne prawne,
psychologiczne, rodzinne
- księgowość,
- obsługa administracyjno-kadrowa

- poradnictwo psychologiczne, prawne,
socjalne
- hostel
- obsługa księgowo- kadrowa
- obsługa techniczna

umowy o pracę:

umowy o pracę:

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

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

- obsługa administracyjna
- obsługa księgowo- kadrowa
-obsługa techniczna

Zespół Orzekający
- Przewodniczący
- Członkowie PZSON

- psycholog – 1 etat

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

wolontariat – 1 umowa

umowy zlecenia

umowy zlecenia

umowy zlecenia:

- psycholog ( 8 godzin/miesiąc)
- prawnik ( 8 godzin/ miesiąc)
- 8 rodzin zastępczych zawodowych
- umowy z osobami świadczącymi
usługi szkoleniowe w ramach EFS

- pracownik socjalny ( 10 godzin/miesiąc)
- prawnik ( 4 godziny/ miesiąc)

-przewodnicząca Zespołu
- członkowie zespołu orzekającego 18 osób
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3.1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

status: 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 wolna od barier architektonicznych
adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
- nadzór nad obsługą administracyjno-kadrowo- księgową - mgr Edyta Owczarzak 067-2627614, 067-2627933
- nadzór nad działalnością merytoryczną, reprezentacja Zespołu – przewodnicząca PZSON
– mgr Wioleta Kaczmarek ( powołanie – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia ) Tel. 67 2622280
- pracownicy PCPR obsługujący administracyjnie zespół – 2 etaty
pomoc admin. biurowa- Małgorzata Kaszuba –wykształcenie średnie
pomoc admin. – biurowa - Renata Przybylska - wykształcenie średnie
Skład osobowy Zespołu Orzekającego realizującego zadania w 2010 roku:
Imię i nazwisko
wykonywana funkcja
Imię i nazwisko
wykonywana funkcja
Wioleta Kaczmarek
przewodnicząca
Elżbieta Gajlewicz
lekarz
lekarz
Zbigniew Musiał

lekarz

Piotr Kędracki

lekarz

Bogusław Barański

lekarz

Onufry Patelski

doradca zawodowy

Zygmunt Nieżychowski

Lekarz

Barbara Linetty

pracownik socjalny

Beata Plewa

lekarz

Jolanta Ludzkowska

pracownik socjalny

Joanna Jasińska

lekarz

Grażyna Torzewska

psycholog

Anna Stadniczenko

lekarz

Jolanta Tomaszewska

psycholog

Zygmunt Nieżychowski
lekarz
Małgorzata Biniewska
pracownik socjalny
( z powołanymi przez Starostę członkami zespołu orzekającego kierownik PCPR zwiera umowy cywilnoprawne)
W roku 2010 Zespół wydał :
1546 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności ( osobom po 16-tym roku życia)
w tym: 437 o znacznym stopniu niepełnosprawności
779 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
330 o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 176 orzeczeń o niepełnosprawności ( osobom przed 16-tym rokiem życia)
Tab. Ilość składnych wniosków o wydanie orzeczenia do PZON Wągrowiec w latach 2001-2010:
rok
2001
2002
2003
2004
2005
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
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2006
1198

2007
1333

2008
1361

2009
1403

2010
1647

322

345

256

249

176
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3.2.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

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

psycholog J. Tomaszewska

punkt poradnictwa specjalistycznego

status: w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
realizacja zadań wynikających z : ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , ustawy o pomocy społecznej
ilość miejsc: nieograniczona
placówka nie jest wolna od barier architektonicznych
adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1, tel. 67 262 76 14, Tel. 67-2628 315
zarządzający jednostką: - mgr Edyta Owczarzak 067-2627614, 067-2627933
Specjaliści ośrodka:
-psycholog - mgr Jolanta Tomaszewska – (umowa o pracę) psycholog kliniczny, specjalista przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie, certyfikowany terapeuta, mediator rodzinny, mediator w sprawach karnych i
cywilnych, dyplomowany specjalistą pracującym ze sprawcami przemocy domowej.
-pracownik socjalny- Hanna Kilarska
- ( umowa zlecenie- 10 godzin/ m-ąc ) certyfikowany specjalista
uzależnień, specjalista przeciwdziałania przemocy domowej, dyplomowanym specjalistą pracującym ze
sprawcami przemocy domowej.
- mgr Marek Meller - prawnik (umowa zlecenie 1 godz./tydzień)

Tab. sprawy prowadzone przez OIK w 2010 roku ( wg miejsca zamieszkania zgłaszającego)
Gmina
Ilość spraw
m. Wągrowiec
68
g. Wągrowiec
32
Skoki
12
Gołańcz
8
Wapno
3
Damasławek
4
Mieścisko
5
Razem powiat
134*
spoza powiatu (Budzyń, Ryczywół, Rogoźno) - 3
*dane dotyczą wyłącznie spraw nowych - zgłoszonych do OIK w 2010 roku
(w roku 2006 - 56, w 2007 roku 71, w 2008 – 217, w 2009 - 223)

Ze schronienia czasowego w hotelu w Antoniewie skorzystało ogółem 7 osób.
Kryzys klientów OIK-u powodowany był: przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną,
uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, tzw. dopalaczy i od gier hazardowych, molestowaniem
seksualnym dzieci, kazirodztwem, depresjami, wykluczeniem społecznym (głównie ludzi z chorobą
psychiczną), samotnością, samobójstwem członków rodziny, animozjami i sporami rodzinnymi
oraz załamaniami z powodu zadłużenia kredytowego.
Do najczęściej podejmowanych działań należały:
- pomoc psychologiczna (w tym interwencja, terapia indywidualna i grupowa),
- mediacje rodzinne,
- motywowanie do podjęcia leczenia, pomoc w podjęciu działań prawnych i formalnych związanych ze
zjawiskiem przemocy,
- pomoc ofiarom przemocy na wszystkich etapach procesu karnego, rodzinnego bądź cywilnego,
PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2010 roku
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- współpraca z organami ścigania, instytucjami pomocowymi i innymi.
Do nowych wyzwań, które pojawiły się w minionym roku należała praca z dziećmi z rodzin
tzw. przemocowych - dzieci te bardzo często mają problem z agresją wobec innych członków rodziny.
Czynnikiem utrudniających realizację zadań w roku ubiegłym ( podobnie jak w latach przeszłych) był
brak integracji i koordynacji działań instytucji pomocowych w powiecie, słabe ich powiązanie
logistyczne, brak wypracowanych interdyscyplinarnych metod współdziałania i wymiany informacji.

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 ,
- 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, 0-67 2628315
Obsada kadrowa ( umowy o pracę - stan na dzień 31.12.2010 )
kierownik
- 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;
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

konsultant/pracownik socjalny - mgr Marta Tańska-Kołacka –wykszt. wyższe, politolog w specjalności
administracja europejska i administracja samorządowa, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
specjalista
- Loreta Seemann - zal. X sem. na UAM w Poznaniu WNS, pedagogika,
specjalność wychowanie przedszkolne, trener rodzin zastępczych.
referent
z zarządzania kadrami.

- mgr Artur Szyper

- wykszt. wyższe, prawnik, studia podyplomowe

st. spec. reintegracji zawodowej/doradca ds. Osób Niepełnosprawnych - mgr Lucyna Ostapiuk - wykszt.

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2010 roku
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wyższe, filolog, specjalność nauczycielska, oligofrenopedagog, specjalizacja z zakresu zarządzania projektami,
specjalizacja w zakresie zarządzania pomocą społeczną.
st. pracownik socjalny
- 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, w toku studia
podyplomowe z zakresu zarządzania pomocą społeczną
pracownik gospodarczy

3.3.1

-Bogusława Wachowska

- wykszt. zawodowe.

Organizowanie RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

3.3.1.1. Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem zawodowe
przeciętne dofinansowanie do kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej 1.301 zł/m-ąc

Gmina
m.
Wągrowiec
g.
Wągrowiec

Rodzina
zawodowa
wielodzietna

Rodzina
zawodowa
specjalistyczna

Rodzina o
charakterze
pogotowia
rodzinnego
-

Ilość dzieci
w rodzinach

-

1

3

1

-

1

11

Skoki

1*

-

-

8

Gołańcz

1

-

-

5

Wapno
Damasławek

1

-

-

6

Mieścisko

1

1

-

8

Razem
powiat

5

2

1

41

Stan na 31.12.2010
Gmina, w której
zamieszkiwały dzieci
przed umieszczeniem
w rodzinie
Nowy Tomyśl -1
Chodzież-2
m. Wągrowiec-3
Kołobrzeg-1
Nakło-4
g. Wągrowiec - 3
Chodzież – 2
Piła -2
Wągrowiec-4
g. Wągrowiec-2
Chodzież -2
Skoki-1
Damasławek- 5
Chodzież – 1
Gniezno-3
Słubice -3
Wągrowiec-1

*z dniem 1 stycznia 2011 roku rozpoczęła swoją działalność pierwsza w powiecie wągrowieckim rodzinna
placówka opiekuńczo-wychowawcza ( placówka powstała na bazie funkcjonującej do dnia 31.12.2010 roku
na terenie miasta Skoki wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej tworzonej przez PP. Alicję i Jana
Ludzkowskich).
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Opiekę – na podstawie zawartych umów zleceń -w zawodowych rodzinach zastępczych
w roku 2010 roku organizowali:


PP. B. i M. Szymańscy - gmina Mieścisko - w ramach zawodowej niespokrewnioną z dzieckiem
specjalistycznej rodziny zastępczej od 2008 roku, wcześniej od 2006 roku pełnili funkcję
rodziny zastępczej niespokrewnionej z dziećmi ;



PP. M. i W. Rozmarynowscy – gmina Wągrowiec - w ramach zawodowej niespokrewnionej
z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, w którą przekształcili się
z niezawodowej formy opieki zastępczej w maju 2008 r. W tym krótkim okresie „zawodowego”
funkcjonowania schronienie i opiekę znalazło pod dachem rodziny aż 31 dzieci;



P. Z. Wilińska –gmina Damasławek - w ramach zawodowej rodziny wielodzietnej od 2008 roku ,
a wcześniej w ramach „zwykłej rodziny zastępczej” zastępowała 9-ciorgu dzieciom rodziców
biologicznych; aktualnie sprawuje opiekę zastępczą nad 6 –iorgiem dzieci;



PP. A. i J. Ludzkowscy – gmina Skoki - w ramach wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej
z dzieckiem rodziny zastępczej, w którą przekształcili się z niezawodowej formy opieki
zastępczej w 2009 r. ;



PP. E. i G. Szkutniccy – gmina Gołańcz – w ramach zawodowej rodziny wielodzietnej od 2010
roku, a wcześniej w ramach „zwykłej rodziny zastępczej” zastępuje aktualnie 5-ciorgu dzieciom
rodziców biologicznych;



PP. B. i W. Pastucha – gmina Wągrowiec - w ramach zawodowej rodziny wielodzietnej
od 2010 roku, a wcześniej w ramach „zwykłej rodziny zastępczej” zastępuje obecnie 3-gu
dzieciom
rodziców biologicznych; w toku postępowanie formalno-sądowe związane z
zadeklarowaną możliwością przyjęcia do swej rodziny dwóch sióstr przebywających w wpow
Wągrowiec;



P.P. M. i P. Kośmiccy – m. Wągrowiec – w ramach zawodowej niespokrewnioną z dzieckiem
specjalistycznej rodziny zastępczej od 2010 roku, wcześniej od 2007 roku pełnili funkcję
rodziny zastępczej niespokrewnionej z dziećmi ;



P.P. R. T. Nowaczek – gmina Mieścisko- w ramach zawodowej rodziny wielodzietnej od 2010
roku , a wcześniej w ramach „zwykłej rodziny zastępczej” zastępowała 3 –iem siostrom
rodziców biologicznych; aktualnie sprawuje opiekę zastępczą nad 4 –iorgiem małoletnich dzieci
oraz jedną pełnoletnią wychowanką

 3.3.1.2. Rodziny zastępcze niezawodowe – niespokrewnione i spokrewnione
z dzieckiem
przeciętne dofinansowanie do kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej

– 632 zł/m-ąc

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w powiecie funkcjonowało 66 niezawodowych rodzin zastępczych,
w których przebywało 94 dzieci .
Ponadto 20 dzieci pochodzących z rodzin zamieszkałych ( przed umieszczeniem w rodzinach
zastępczych ) na terenie Powiatu Wągrowieckiego znalazło w rodzinną opiekę zastępczej poza
powiatem wągrowieckim w 10 rodzinach zastępczych .

Tab. dzieci w rodzinach zastępczych – stan. 31.12.2010
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Gmina , na terenie której
zamieszkuje rodzina
zastępcza

Ilość rodzin
niespokrewnionych
z dzieckiem

Ilość dzieci
w rodzinach
spokrewnionych
z dzieckiem

Ilość rodzin
spokrewnionych
z dzieckiem

Ilość dzieci
w rodzinach
spokrewnionych
z dzieckiem

miejska Wągrowiec

4

4

22

31

wiejska Wągrowiec

2

3

9

11

Damasławek

-

-

3

5

Gołańcz

3

7

8

9

Mieścisko

1

1

1

2

Skoki

3

4

8

12

Wapno

1

3

1

2

przeciętne dofinansowanie do kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niespokrewnionej – 1034 /m-ac

 3.3.1.3. Działania organizatorskie na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego

Pracownicy tutejszego centrum w roku 2010 organizowali, koordynowali i nadzorowali
sytuację opiekuńczo-wychowawczą 177 dzieci objętych opieką 86 rodzin zastępczych.

a. Fluktuacja rodzin i dzieci w poszczególnych gminach powiatu w roku 2010:

w gminie miejskiej Wągrowiec funkcjonowały:
· 24 rodziny spokrewnione dla 33 dzieci,
4 rodziny niespokrewnione dla 4 dzieci,
fluktuacja :
- przyjęto do rodzin 3 dzieci;
- ustanowiono 1 nową spokrewnioną rodziny zastępczą i 2 nowe niespokrewnione rodziny,
- 3 rodziny przestały funkcjonować ( w 2 przypadkach przyczyną zaprzestania funkcjonowania było
osiągnięcie pełnoletniości wychowanka rodziny zastępczej, a w 3 przypadku dzieci zostały
umieszczone w placówce ) .

 w gminie wiejskiej Wągrowiec funkcjonowało:
· 9 rodzin spokrewnionych dla 12 dzieci,
· 2 rodziny niespokrewnione dla 3 dzieci,
· 1 rodzina zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego
dla 21 dzieci;
. 1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza dla 3 dzieci;
fluktuacja :
- przyjęto do rodzin 19 dzieci ( w tym do rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego
15 dzieci , w tym interwencyjne odbiory - 5 dzieci )
- utworzono 1 rodzinę spokrewnioną,
- pogotowie rodzinne opuściło 9 dzieci ( 7 umieszczono w innych rodzinach zastępczych,
2 w placówce opiekuńczo-wychowawczej).
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 w gminie Damasławek funkcjonowały :
· 3 rodziny spokrewnione dla 5 dzieci,
· 1 zawodowa rodzina niespokrewniona wielodzietna dla 7 dzieci
fluktuacja :
- 1 wychowanka opuściła zawodową rodzinę zastępczą z powodu osiągnięcia pełnoletniości

 w gminie Gołańcz funkcjonowało :
· 8 rodzin spokrewnionych dla 9 dzieci
. 3 rodziny niespokrewnione dla 9 dzieci
1 zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza dla 5 dzieci

.
fluktuacja :
- przyjęto do rodzin 6 dzieci ( w tym do rodziny zastępczej niespokrewnionej - 2 dzieci, do rodziny
zawodowej - 3 dzieci) .
- utworzono 1 rodzinę spokrewnioną dla 1 dziecka

 w gminie Mieścisko funkcjonowały:
· 2 rodziny spokrewnione dla 3 dzieci,
. 2 rodziny niespokrewnione dla 4 dzieci
. 1 rodzina zawodowa niespokrewniona z dzieckiem specjalistyczna dla 3 dzieci
. 1 rodzina zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina wielodzietna dla 5 dzieci
fluktuacja :
- przyjęto do rodzin 2 dzieci
- przekształcono 1 rodzinę niespokrewnioną w rodzinę zawodową niespokrewnioną z dzieckiem
- rozwiązano 1 rodzinę spokrewnioną ( dziecko powróciło do matki )

 w gminie Skoki funkcjonowało:
· 13 rodzin spokrewnionych dla 18 dzieci,
- 3 rodziny niespokrewnione dla 3 dzieci
- 1 zawodowa rodzina zastępcza dla 8 dzieci
fluktuacja :
- przyjęto do rodzin 4 dzieci;
- utworzono 1 rodzinę spokrewnioną;
- rozwiązano 3 rodziny zastępcze spokrewnione - przyczyną zaprzestania funkcjonowania było
osiągnięcie pełnoletniości przez wychowanków
- przekształcano 1 rodzinę zawodową w rodzinną placówkę opiekuńczo-wychowawczą

 w gminie Wapno funkcjonowały :
· 1 rodzina niespokrewniona dla 2 dzieci,
. 1 rodzina spokrewniona dla 3 dzieci
fluktuacja :
- przyjęto do rodzin 3 dzieci
- utworzono 1 rodzinę spokrewnioną
PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2010 roku
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b. Opis działań:
Zadania realizowali:
P. Irena Kotwica – st.pracownik socjalny
P. Michał Gorlaszka - st. pracownik socjalny

W ubiegłym roku pracownicy socjalni odpowiedzialni za ten kierunek działalności centrum:
 zorganizowali rodzinną opiekę zastępczą 28 dzieciom, których rodzice z różnych powodów
nie mogli zapewnić właściwej opieki, z czego 14 dzieci odbierano w trybie interwencyjnym;
 średnio 2 razy w roku wizytując w miejscu zamieszkania rodzin, przeprowadzili wywiady
rodzinne środowiskowe ( ok. 350 wywiadów) dotyczące aktualizacji sytuacji opiekuńczowychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie
powiatu oraz na potrzeby innych powiatów ( wymóg ustawy o pomocy społecznej);
 prowadzili 30 postępowań związanych z ustaleniem odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych zakończonych wydaniem: 16 nowych decyzji odstępujących od ustalenia
odpłatności , 3 decyzji ustalających odpłatność oraz 11 decyzji utrzymujących w mocy
wcześniejsze rozstrzygnięcia ;
 w trybie całorocznym współpracowali z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
w tym w szczególności z placówkami edukacyjnymi- szkołami, do których uczęszczają
podopieczni rodzin , służbami kuratorskimi, pracownikami socjalnymi ops, kadrą poradni
psychologiczno-pedagogicznej; Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Fundacją Dzieci Niczyje;
 co najmniej raz w roku konsultowali sytuację szkolno-wychowawczą dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej;
 pozyskiwali kandydatów na rodziców zastępczych, w tym także dla dzieci umieszczonych
w wpow oraz rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia,
 występowali z urzędu z wnioskami o umieszczenie dzieci w konkretnej rodzinie zastępczej;
 udzielali wsparcia i pomocy rodzicom zastępczym w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
( w każdym indywidualnym przypadku, gdy pojawiły się trudności np. opuszczanie zajęć
lekcyjnych, problemy wychowawcze, przejawy demoralizacji, pogorszenie stanu zdrowia
pracownicy ustalali konkretne działania, monitorowali sytuację dziecka i rodziny, na wnioski
rodziny sporządzali
zaświadczenia dotyczące wysokości świadczeń, pomaga
li w egzekwowaniu należności alimentacyjnych, pomagali w skierowaniu wniosków
do odpowiednich instytucji);
 współpracowali z sądem opiekuńczym, na bieżącą aktualizując sprawozdania o sytuacji
osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz o sytuacji rodziny naturalnej
w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy (ok.160 sprawozdań);
 uczestniczyli, zgodnie ze wskazaniami sądu w odbiorach interwencyjnych dzieci;
 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 2 spotkania w tygodniu w siedzibie
PCPR);
 sprawowali ponadto merytoryczny i finansowy nadzór nad realizacją porozumień
związanych z rodzicielstwem zastępczym
dla 20 dzieci
pochodzących z powiatu
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wągrowieckiego, które znalazły opiekę w rodzinach poza nim oraz dzieciom spoza powiatu,
które zostały umieszczone w rodzinach na terenie powiatu wągrowieckiego;
realizowali postanowienia 66 porozumień dotyczących 70 dzieci – w tym 6 nowo zawartych
( comiesięczna weryfikacja rozliczenia przekazanych środków, pod kątem merytorycznym
i finansowym;
realizowali postanowienia 34 porozumień dotyczących 45 dzieci - w tym 3 nowo
zawartych
(
comiesięczne
weryfikacja
prawidłowości
otrzymanych
środków,
przygotowywanie stosownych aneksów w przypadku zmiany wysokości świadczenia oraz
sprawozdawczość dotycząca realizacji zawartych porozumień;
przeprowadzili pełne postępowania zakończone wydaniem 149 nowych decyzji ustalających
wysokość świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 33 decyzji
dotyczących przyznania pomocy jednorazowej związanej z potrzebami przyjmowanych dzieci,
6 decyzji przyznających jednorazową i okresową pomoc losową ( łącznie przeprowadzono
postępowania zakończone wydaniem 188 decyzji dotyczących udzielania pomocy dla rodzin
zastępczych - przy czym w każdym z postępowań pracownicy socjalni obligatoryjnie
przeprowadzali wywiad środowiskowy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
przygotowali merytoryczną dokumentację do wydania 16 nowych decyzji związanych
z odpłatnością rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych- 13 decyzji zwalniających
z odpłatności i 3 ustalające odpłatność;
wydawali opinie dotyczące osób pełniących funkcje rodziców zastępczych z terenu powiatu
wągrowieckiego dla potrzeb postępowań sądowych ;
sporządzali dokumentację finansową wydatkowanych świadczeń kwota 1.367.564 zł
prowadząc jednocześnie:
86 kart wypłat świadczeń dla rodzin z wyodrębnieniem świadczenia dla każdego
dziecka;
comiesięczne listy wypłat ( 60 list ) dla rodzin zastępczych;
comiesięczne listy wynagrodzeń ( 18 list) dla rodzin zastępczych zawodowych;
projektowali, monitorowali i aktualizowali roczny budżet związany z wydatkami
dla rodzin zastępczych;
obsługiwali panel systemu informatycznego POMOST SI
dotyczący
rodzin
zastępczych;
koordynowali prace zespołu ds. oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych;
dokonywali oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych wskazując najbardziej adekwatną formę opieki zastępczej
dla dzieci – w konkretnej sytuacji;
tworzyli i konsekwentnie 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
Dział
852
852
852
852
852
Razem:

Rozdział
85204
85204
85204
85204
85204

Paragraf
3110
4110
4120
4170
4210

Plan
1.293.496
26.573
4355
177.715
12.040
1.514.179

Wykonanie
1.279.458.56
20.889,66
3.253,98
132.802,08
12.040,00
1.448.444,28

Wskaźnik
99
79
75
75
100
96

§ 3110
Plan w wysokości 1.293.496 zł wydatkowany został w kwocie 1.279.458, 56 zł , co stanowi
99%wykonania planu rocznego, dotyczącego wypłaty świadczeń na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, świadczeń z tytułu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem i jego wychowania, pomocy jednorazowej z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny, pomocy
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pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków oraz świadczenie na ich
usamodzielnianie i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
Środki wypłacono wg poniższego:
 pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej
z dzieckiem w kwocie – 546.044,53 zł;
 pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niespokrewnionej
z dzieckiem w kwocie – 325.475 zł;
 pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej – 316.901
zł;
 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej usamodzielnianych wychowanków
rodzin zastępczych w kwocie – 5.812,50 zł;
 pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla opuszczających rodzinę zastępczą w kwocie –
9.882,00 zł;
 pomoc na kontynuację nauki dla opuszczających rodzinę zastępczą w kwocie – 75.343,53 zł;
 roczny plan przeznaczony na świadczenia dla rodzin zastępczych nie wykonano w kwocie
14.037,44 zł ( zwieszono udzielanie pomocy finansowej 5-ciu pełnoletnim wychowankom
rodzin zastępczych, dwóm odmówiono jej przyznania )
§ 4110
Plan na kwotę 26.573 zł wydatkowany został w 79% ( składki ZUS od umów zleceń z tytułu
pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej ) - analogicznie do paragrafu 4170.
§ 4120
Plan na kwotę 4.355 zł wydatkowany został w 75% ( składki na Fundusz Pracy )-analogicznie do
paragrafu 4170.
§ 4170
Plan na kwotę 177.715 zł wydatkowany został w 75% ( wynagrodzenie bezosobowe dla rodzin
zastępczych zawodowych na podstawie umów zleceń).
§ 4210
Plan w wysokości 12.040 zł wydatkowany został w 100% dotyczących współfinansowania zakupu
sprzętu AGD dla rodzin zastępczych niespokrewnionych -wkład własny jst.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – porozumienia
§ 2320 plan w wysokości 516.017 zł wykonano w 96 % co stanowi kwotę 510.613,86 zł ( odpłatność
za pobyt 50 dzieci z innych powiatów przyjętych do rodzin zastępczych zamieszkałych na
terenie powiatu wągrowieckiego w ramach zawartych porozumień). Różnica wynika
z nieprzewidywalnego rozwiązania dwóch porozumień w m-cu listopadzie 2010 r. .
Tab. wydatki zwrotne z tytułu § 2320
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

Ilość dzieci objętych
dotacjami
3
9
1
1
3
5
1
3
1
4
1
5
1

Roczna kwota przekazanej
dotacji
(w zł )
35.723,69
105.102,74
7.465,60
11.796,84
40.586,40
79.143,63
12.916,80
23.308,32
13.834,80
27.296,28
7.022,89
42.380,40
7.905,60

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2010 roku

Strona 24

Powiat Krośnieński
Powiat Elbląg
Powiat Szamotulski
Powiat Zgorzelecki
Powiat Wąbrzeski
Miasto Bydgoszcz
Powiat Kołobrzeg

1
1
2
2
2
3
1
Razem

2.817,18
5.902,86
8.470,96
23.716,80
23.716,80
23.716,80
7.788,48
510.613,86

5
0

§ 2320 Plan w wysokości 204.452 zł wykonano w 98%, co stanowi kwotę 200.330,11 zł ( dotyczy
odpłatności za 20 dzieci z powiatu wągrowieckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych poza
powiatem , w ramach zawartych porozumień )

Powiat uprawniony do dotacji
Powiat Pilski
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Powiat Bydgoski
Miasto Poznań
Powiat Poznański
Powiat Nowotomyski
Powiat Kępiński
Powiat Nakielski
Powiat Gnieźnieński
Powiat Żniński

Tab. wydatki w ramach porozumień
Ilość dzieci
Roczna kwota przekazanej
w ramach dotacji
dotacji (w zł )
1
10.517,27
2
21.740,40
1
2.380,18
3
27.865,64
2
11.114,60
1
13.834,80
2
20.842,31
1
11.858,40
4
39.528,00
3
40.648,51
20

200.330,11

3.3.1.4. Działania organizatorskie PCPR na rzecz powstania Rodzinnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Skokach

Zadanie realizowali :
- w zakresie finansowym : Pani Daria Strenczak – księgowa PCPR;
- w zakresie formalno-prawnym i opiekuńczo-wychowawczym: Pan Michał Gorlaszka
– st. pracownik socjalny
Rodzinna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Skokach powstała na bazie ( osobowej,
technicznej jak i logistycznej ) funkcjonującej wcześniej od wielu lat rodziny zastępczej tworzonej
przez PP. Alicję i Jana Ludzkowskich.
W kwietniu 2010 roku, po wcześniejszych licznych konsultacjach z centrami pomocy, które dysponują
doświadczeniem w organizowaniu tej formy opieki dla dzieci tutejsze centrum rekomendowało
Zarządowi Powiatu Wągrowieckiemu wniosek PP. Ludzkowskich o wyrażenie zgody i wszczęcie
procedur związanych z przekształceniem rodziny zastępczej w rodzinną placówkę opiekuńczowychowawczą.
Rada Powiatu Wągrowieckiego Uchwałą z dnia 29 września 2010 roku, nr XLV/296/2010 postanowiła
o utworzeniu Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Skokach, ustalając termin jej
faktycznego uruchomienia na dzień 1 stycznia 2011 roku.
Formalno-prawne ukonstytuowanie istnienia placówki jako jednej z jednostek organizacyjnych powiatu
oraz wyposażenie jej w mienie
spełniające
wszystkie
wymagane standardy określone
w rozporządzeniu w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych pozwoliło na dalsze działanie,
którym było uzyskanie zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie całodobowej rodzinnej
placówki
opiekuńczo-wychowawczej.
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W listopadzie 2010 roku Starosta Wągrowiecki wystąpił do Wojewody w wnioskiem o wszczęcie
postępowania
kontrolnego
celem
wydanie
stosownego
zezwolenia.
Wizytacja przedstawicieli Wojewody Wielkopolskiego odbyła się 14 grudnia 2010 roku. Wizytujący nie
stwierdzili jakichkolwiek nieprawidłowości i w związku z brakiem przeciwwskazań do prowadzenia
placówki, Powiat Wągrowiecki uzyskał zezwolenie na prowadzenie rodzinnej placówki
opiekuńczo-wychowawczej w Skokach w dniu 21 grudnia 2010 roku.
W grudniu Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podjął decyzję o zatrudnieniu z dniem 1 stycznia 2011
roku Pana Jana Ludzkowskiego na stanowisku dyrektora tejże placówki rodzinnej.
1 stycznia 2011 roku rodzinna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Skokach rozpoczęła
swoją działalność.

foto – podopieczni PP. Ludzkowskich ,

infrastruktura rpow

3.3.2. Dodatkowe działania podejmowane przez kadrę PCPR na rzecz rodzinnej opieki
zastępczej

3.3.2.1. Realizacja projektu Zostań moją rodziną- przekształcenie,
i wsparcie funkcjonowania rodzin zastępczych w Powiecie Wągrowieckim

utworzenie

Zadanie realizowali:
- w zakresie koordynacji zadań projektowych: Pani Lucyna Ostapiuk – st.specjalista ds. reinetgracji
- w zakresie finansowym : Pani Daria Strenczak – księgowa PCPR;
- w zakresie współpracy z rodzinami zastępczymi: Pani Irena Kotwica – st. pracownik socjalny;
Pani Loreta Seemann- specjalista;Pan Michał Gorlaszka – st. pracownik socjalny

-umowa o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej z dnia 7 czerwca 2010 roku
- wartość zadania : 187.451,21 zł
- kwota dotacji ze środków MPiPS - 150.000,00 zł
- udział własny powiatu – 37.451,21 zł
Syntetyczne sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań:




nawiązanie współpracy z kandydatami na rodziny zastępcze niespokrewnione oraz z funkcjonującymi rodzinami zastępczymi niespokrewnionymi w zakresie uczestnictwa w projekcie
podpisanie umów - zleceń z rodzinami zastępczymi o dotyczących pełnienia funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej zawodowej ( oraz finansowanie wynagrodzeń rodzin ).
zakupiono niezbędny sprzęt agd dla rodzin zastępczych ( z zastosowaniem obowiązujących
procedur przetargowych )

na łączną kwotę: 62 354,20 zł.
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Sprzęt w asortymencie:
- zmywarki Mastercook ZWE1635
- pralki automatyczne Candy GO4 106 DF
- odkurzacze MPM MOD-03
- kuchenki mikrofalowe Daevoo KOR -6Q37P
- żelazka Tefal FV5180
- roboty Zelmer Talent 881.0
- gofrownice Eldom ST8BW
- frytkownice Moulinex AKG143
- tostery Eldom TO 15
- chłodziarko- zamrażarki Polar

– szt. 18
– szt. 16
– szt. 12
– szt. 13
– szt. 8
– szt. 11
– szt. 15
– szt. 14
– szt. 15
– szt. 10

został dostarczony przez wybranego dostawcę - Firmę Bronx z siedzibą w Opolu Zleceniobiorca
bezpośrednio do domów rodzin zastępczych.
- zakupiono materiały biurowe , filmy DVD oraz inne niezbędne materiały niezbędne
do prowadzenia szkoleń z uczestnikami projektu


szkolenia prowadzone przez trenerów rodzin

Szkolenia odbywały się w siedzibie PCPR i były częścią cyklu szkoleń realizowanych w ramach
projektu. Warsztaty prowadzone były przez dwóch certyfikowanych trenerów rodzin zastępczych,
trwały ogółem 21 godz. zegarowych i obejmowały następująca tematykę:
Termin
24.06.2010r.

Tematyka
- „ Dziecko z rodziny alkoholowej” część I

22.07.2010

- „ Dziecko z rodziny alkoholowej” część I

24.08.2010
07.09.2010
05.10.2010

- „ Więzi - różne relacje emocjonalne w życiu dziecka”
- „ Więzi - różne relacje emocjonalne w życiu dziecka”
- „Tożsamość dziecka – kim jestem?””

07.12.2010

- „ Współpraca z rodziną naturalną”

Spotkania odbywały się w godzinach popołudniowych
 warsztaty psychologiczne
Praca rodzin zastępczych
z psychologiem przebiegała
formie warsztatów i konsultacji
indywidualnych , a tematyka spotkań grupowych wynikała ze zgłaszanych przez rodziny aktualnych
potrzeb. Omówiono kwestie:
Termin
10.06.2010
08.07.2010
05.08.2010
08.09.2010
13.10.2010
10.11.2010
01.12.2010


Tematyka
- Zagrożenia wieku dorastania
- Zagrożenia wieku dorastania
- Strategie komunikowania się z dzieckiem
- Strategie komunikowania się z dzieckiem
- Efektywne radzenie sobie z negatywnymi uczuciami
- Efektywne radzenie sobie z negatywnymi uczuciami
- Efektywne radzenie sobie z negatywnymi uyczuciami

zajęcia warsztatowe z oligofrenopedagogiem

Spotkania odbywały się w siedzibie PCPR, łączna ilość godzin – 21, tematyka zajęć warsztatowych
obejmowała :
Termin
Tematyka
17.06.2010r
„ Kompensacja – zredukowanie przeszkód utrudniających rozwój dziecka
niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej.” część I
15.07.2010

„ Kompensacja – zredukowanie przeszkód utrudniających rozwój dziecka
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niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej.”- część II
19.08.2010

„Kształtowanie prawidłowych relacji w rodzinie w oparciu o zasadę akceptacji
- kształtowania stosunku społeczeństwa do dziecka niepełnosprawnego.”

23.09.2010

„Kształtowanie prawidłowych relacji w rodzinie w oparciu o zasadę akceptacji
- kształtowania stosunku społeczeństwa do dziecka niepełnosprawnego.”
„Zasady współpracy w rodzinie – działania szkoły, domu wspomagające
usprawnienie i rozwój dziecka niepełnosprawnego.”

28.10.2010

25.11.2010

Zasady współpracy w rodzinie – działania szkoły, domu wspomagające
usprawnienie i rozwój dziecka niepełnosprawnego.”

09.12.2010

„Dziecko z FAS- wsparcie rodziny, kontakt z otoczeniem szkoły, środowiska.”



poradnictwo, konsultacje prawne związane z tematyka opieki zastępczej

bajkoterapia jako jedna z metod wspierających emocjonalny rozwój dziecka
–
szkolenie dla rodzin zastępczych
 udział 20 rodzin zastępczych w kampanii społecznej „ Zły Dotyk”
centrum- realizując przyjęte obowiązki ambasadora ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji
Dzieci Niczyje
pod nazwą „ Zły Dotyk” - przekazało rodzicom zastępczym wraz z pakietem
niezbędnych informacji o istocie i celu kampanii - zakupione specjalnie na tę okoliczność broszury,
ulotki i publikacje.


 upowszechniano wiedzę o prawach dzieci uczestniczących w procedurach prawnych – w ramach kampanii społecznej „Dziecko-świadek szczególnej troski"
PCPR, w ramach aktywnego współuczestnictwa w kampanii:
- zapewniając materiały informacyjno-edukacyjne rodzinom zastępczym niespokrewnionym oraz
instytucjom i organizacjom działającym na rzecz dziecka w Powiecie Wągrowieckim podniosło
kompetencje i wrażliwość grup zawodowych zajmujących się przesłuchiwaniem dzieci oraz
profesjonalizacji metod prowadzenia przesłuchań,
- promowało Karty Praw Dziecka Świadka/Ofiary Przestępstwa i inne przekazy kampanii


doposażono wielodzietną rodzinę
opiekuńczo-wychowawczą ( Skoki)

zawodową

przekształcającą się w rodzinną placówkę

Rodzina zastępcza będąca w roku ubiegłym w procesie przekształcania się otrzymała dodatkowe –
prócz pełnego pakietu sprzętu agd - materialne wsparcie w postaci : 5 biurek , 5 tapczanów, 3 szaf
garderobianych, 5 stolików nocnych, 2 laptopów .
Zakupiony sprzęt pozwolił na podniesienie – i tak wysokiego – standardu w placówce rodzinnej ,
którego osiągnięcie było możliwe wyłącznie dzięki nakładom finansowym i rzeczowym rodziny.
 doposażono rodzinę zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego ( Kobylec)
Dla potrzeb podopiecznych pogotowia rodzinnego zakupiono i przekazano : stół 15 osobowy, szafę
garderobianą, telewizor, laptop.
 zakupiono odtwarzacze dvd dla 6 rodzin zastępczych niespokrewnionych zawodowych
w ramach motywacji
zastępczym rodzinom zawodowym z terenu powiatu wągrowieckiego
przekazano sprzęt, z którego będą mogli korzystać jednocześnie wszyscy członkowie rodziny.


wzmocniono kadrę pracowników współpracujących z rodzinami zastępczymi

poprzez:
- utworzenie etatu i zatrudnienie pracownika socjalnego ( od czerwca 2010 r.)
- doposażenie stanowiska w sprzęt komputerowy i aparat telefoniczny stacjonarny


zorganizowano integracyjny, jednodniowy wyjazd dla rodzin zastępczych niespokrewnionych
zawodowych z dziećmi do Tropical Island ( Berlin )
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W sobotę - 11 grudnia 2010 roku - rodziny zastępcze niespokrewnione z dziećmi uczestniczące w
projekcie bardzo aktywnie i kreatywnie – zdecydowanie inaczej niż zwykle zimową porą - spędzały
czas ze swoimi podopiecznymi na tropikalnej wyspie pod Berlinem- korzystając
z uroków gejzerów, rwących rzek, lagun , saun…etc.

3.3.2.2. Organizacja Balu

Karnawałowego dla dzieci

Zadanie realizowali:
- Pani Lucyna Ostapiuk – st. specj. ds reintegracji, Pani Irena Kotwica – st. pracownik socjalny

W dniu 5 lutego 2010 roku , przy współpracy z Klubem Wolontariusza z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu oraz rodziców zastępczych,
dzięki Darczyńcom i Sponsorom w osobach:
- Pani Alina Poczekaj - ówczesny Dyrektor ORW Wielspin w Wągrowcu;
- Pan Wiktor Walkowiak – Prezes Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego w Wągrowcu;
- Pan Zenon Czerwiński – Właściciel Firmy PAPIRUS;
- Pan Bogdan Błażejewski – Prezes Spółki KOMPLEXMŁYN Wągrowiec;
- Pan Klemens Skibiński – Właściciel Firmy KEDA Wągrowiec;
- PP Dorota i JarosławPichłacz- Właścicie Hurtowni DARO
w Sali Zielonej Ośrodka Rehabilitacyjno –Wypoczynkowego „ Wielspin” w Wągrowcu miał miejsce
Bal Karnawałowy dla dzieci otoczonych w powiecie wągrowieckim opieką zastępczą- zarówno
rodzinną i instytucjonalną . Wszystkie dzieciaki, prócz wielkiej dawki zabawy i radości otrzymały także
– dzięki pomocy sponsorów oraz wolontariuszy - upominki i słodkości.
3.3.2.3. Spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Zadanie realizowali:
- Pani Lucyna Ostapiuk – st. specj. ds reintegracji, Pani Irena Kotwica – st. pracownik
socjalny, Pan Michał Gorlaszka – st. pracownik socjalny
17 czerwca 2010 roku w sali kina MDK w Wągrowcu miała miejsce uroczystość z okazji Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego.
Intencją uroczystości było uhonorowanie Rodzin Zastępczych,
podkreślenie istoty i wagi pełnionej przez nie funkcji jako najbardziej pożądanej formy opieki dla
dzieci czasowo pozbawionych możliwości wychowania w rodzinie własnej. W dniu uroczystości 3
rodziny otrzymały certyfikaty
i umowy uprawniające do pełnienia
roli rodzin zastępczych
zawodowych. 20 rodzinom niespokrewnionym, które zadeklarowały uczestnictwo w projekcie „Zostań
Moją Rodziną”, symbolicznie wręczono sprzęt gospodarstwa domowego ogólnej wartości 62.354,00
zł. Przy nieocenionej pomocy
Wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Wągrowcu, zadbano o atrakcje dla milusińskich.
Część oficjalna spotkania została zwieńczona
popisem wokalnym nowo powstałego chóru THE HOOR pod batutą Tomasza Kotwica oraz
rewelacyjnym filantropijnym występem Agnieszki Zawidzkiej i Jej zespołu.

3.3.2.4.

Współorganizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zastępczych
i wągrowieckiej placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zadanie realizowali:
- Pani Marta Tańska-Kołacka –st. pracownik socjalny, Pani Irena Kotwica – st. pracownik
socjalny
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98 młodszych i nieco starszych podopiecznych rodzin zastępczych i wielofunkcyjnej placówki
opiekuńczo-wychowawczej od dnia 11 sierpnia 2010 r. aktywnie wypoczywało ponad 500 km od
powiatu wągrowieckiego – w malowniczej miejscowości Ostrów Lubelski.
Czternastodniowy – nieodpłatny - pobyt wypoczynkowo-rekreacyjny dzieci nad przepięknym
lubelskimi jeziorami połączony z zajęciami terapeutycznymi to efekt współpracy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
3.3.2.5. Organizacja spotkania okolicznościowego podsumowującego działania PCPR
między innymi - na rzecz rodzicielstwa zastępczego w roku 2010

Zadanie realizowali:
- Pani Irena Kotwica – st. pracownik socjalny,
- Pan Michał Gorlaszka – st. pracownik socjalny,
- Pani Loreta Seemann – specjalista;
28 grudnia 2010 roku - w gościnnych murach restauracji Jamajka, o godzinie 15.30 popisem
wokalnych umiejętności członków wągrowieckiego chóru THE HOOR zainaugurowano spotkanie
podsumowujące wykonanie przez centrum rocznych założeń przyjętych do realizacji – między innymi
- na rzecz podopiecznych rodzin zastępczych. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni
Goście - Przewodniczący Rady Powiatu- Pan Tadeusz Synoracki, Starosta Wągrowiecki- Pan Michał
Piechocki, Wicestrosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, Przewodnicząca Powiatowej Komisji
Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej – Irena Wojewódzka-Kucz wśród, zaproszenie przyjęli także
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, powiatowych gminnych jednostek pomocy społecznej ,
organizacji pozarządowych oraz osoby najważniejsze - beneficjenci realizowanych w 2010 roku
dwóch projektów.

3.3.2.6. Poradnictwo psychologiczne – w ramach Punktu Poradnictwa Psychologicznego
w PCPR ( 2 godziny tygodniowo)
Zadanie realizowali:
Pani mgr Grażyna Torzewska – psycholog
Liczba osób, którym udzielono pomocy psychologicznej – 74 osoby ( dzieci i młodzież
z deficytami rozwojowymi, problemami w zachowaniu z rodzin zastępczych, z rodzin naturalnych oraz
ich rodzice i opiekunowie prawni, rodziny dysfukcjonalne wychowawczo, małżeństwa
w
kryzysie emocjonalnym, rodziny naturalne uzależnione od alkoholu, z problemami egzystencjalno –
adaptacyjnymi, kandydaci na rodziców zastępczych
Rodzaj pomocy: rozmowy edukacyjne, wspierające, podtrzymujące, porady, konsultacje, doradztwo,
działalność terapeutyczna
Formy pomocy: diagnoza przyczyn zgłaszanych problemów i opracowanie opinii psychologicznych,
porada diagnostyczna, porada wychowawcza, konsultacje i mediacje, terapia: ogólnorozwojowa z
elementami terapii behawioralnej dla dziecka z chorobą przewlekłą i upośledzeniem umysłowym w
stopniu umiarkowanym, trening umiejętności społecznych dla chłopca z zaburzeniami zachowania –
trudności w relacjach rodzic zastępczy – dziecko – rodzic naturalny; psychoedukacja indywidualna dla
rodziców zastępczych w zakresie psychologii wychowania , korekta postaw rodzicielskich kandydatów
na rodziców zastępczych z zakresu psychologii rodziny i wychowania skierowanych przez Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w Głogowie.
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3.3.3. Pomoc usamodzielnianym wychowankom

Zadanie realizowała:
Pani Marta Tańska – Kołacka konsultant/pracownik socjalny

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca
placówkę opiekuńczo-wychowawcza 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 integracje ze
środowiskiem, a 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.


Pomoc pieniężna na usamodzielnienie ustalana jest w zależności od długości okresu w
placówce i od formy opieki zastępczej opieki ( max wysokość – 6.588 zł , min. wysokość -1.647
zł)

 Pomoc pieniężna na kontynuacje nauki

- stała wysokość - 30% podstawy ( 494,10 zł)
miesięcznie. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielniającej
się, kontynuującej nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej. Pomoc tę
przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez
osobę usamodzielniającą się 25 lat ( pomoc uzależniona od kryterium dochodowego osoby).

 Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej -wartość pomocy na zagospodarowanie
w formie rzeczowej nie może przekroczyć 300% podstawy tj. 4941 zł
( dla osoby
usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest to
równowartość 300%).

W 2010 roku :

Z pomocy pieniężnej na kontynuację nauki korzystało 50 osób:
- 32 wychowanków z rodzin zastępczych
( wartość pomocy wynosiła 142.770,46 zł );
- 18 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
( 66.111.17 zł )

Tab. Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w roku
szkolnym 2009/2010 r. wg typu szkoły
usamodzielniani
wychowankowie

rodzin
zastępczych
placówek

studia wyższe

szkoła policealna

liceum

technikum

zasadnicza
szkoła
zawodowa

8

12

10

1

1

1

3

5

1

8
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Z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystało 8 osób :
- 2 wychowanków rodzin zastępczych
- 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

( wartość pomocy 9.882,00 zł);
( 27.999,00 zł)

Z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystało:
- 2 wychowanków pochodzących z terenu innego powiatu, którzy osiedliły się na terenie powiatu
wągrowieckiego
( wartość pomocy 5.812,50 zł.)
W roku 2010 pracownik socjalny sporządził 120 wywiadów środowiskowych związanych
z udzielaniem pomocy osobom usamodzielnianym, których efektem było wydanie w imieniu Starosty
Wągrowieckiego 37 nowych decyzji administracyjnych zgodnie z poniższą tabelą:

usamodzielniani
wychowankowie

zawieszeni
e pomocy
na
kont.
nauki

odmowa
pomocy na
kont. nauki

przyznanie
pomocy
na
kont. nauki

odmowa przyznani
pomocy
na
usamodzielnienie

przyznanie
pomocy
na
usamodzielnienie

przyznanie pomocy
na
zagospodarowanie
rzeczowe

rodzin
zastępczych

5

4

5

0

2

2

placówek

3

2

7

1

6

0

14 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i 5 z placówek było beneficjentami
projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, co pozwoliło
między innymi na zrefundowanie świadczeń na kontynuację nauki w kwocie 64.006,80 zł ze środków
EFS.

usamodzielniane uczestniczki projektu
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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
Dziecko powinno być kierowane do całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej dopiero po wyczerpaniu
innych możliwości pomocy rodzinie naturalnej lub zapewnienia mu rodzinnych form pieczy zastępczej.
Pobyt w placówce powinien mieć charakter przejściowy, tj. do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej
lub ustanowienia rodziny zastępczej
Realizacja procesu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej : powiat/PCPR właściwy
dla miejsca zamieszkania dziecka ( prośba o skierowanie dziecka) - powiat/pcpr właściwy ze względu na
siedzibę placówki (skierowanie oraz porozumienie dotyczące odpłatności) - rola gminy/OPS- stały kontakt
placówki z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka
w celu uzyskania informacji o sytuacji dziecka, asystenci rodzin

Na przestrzeni 2010 roku 40 dzieci
w instytucjonalnych formach opieki .

okresowo bądź w trakcie całego roku

przebywało

Na dzień 31 grudnia 2010 roku aż 33 dzieci pochodzących z terenu powiatu wągrowieckiego
przebywało pod całodobową opieką instytucji opiekuńczo – wychowawczych.
Miasto/Gmina
zamieszkania
rodziny dziecka

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

Tab.
Ilość dzieci pochodzących z powiatu wągrowieckiego w instytucjonalnych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na dzień 31.12.2010

Poznań

Studzieniec

Szamocin
1

1

2
3

Krzyż Wlkp.

Gdańsk

Wągrowiec

1

9
6
1

1

1

1
2

5

1

7

1

23

Roczne koszty ponoszone w związku z pobytem dzieci z terenu
powiatu wągrowieckiego
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wyniosły ogółem 1.761.230,49 zł;
- w tym za pobyt 21 dzieci w placówkach poza powiatem - 625.003,76 zł ,
- dla 25 dzieci umieszczonych w WPOW w Wągrowcu koszty wynoszą 1.136.226,73zł.
Tab. dzieci pochodzące z powiatu wągrowieckiego w wpow Wągrowiec – stan na 31.12.2010
Gmina
m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Gołańcz
Wapno
Damasławek
Mieścisko

Ilość dzieci
9
6
7
1
23

Ilość rodzin, z których pochodzą dzieci
6
4
2
1
-

Tab. dzieci pochodzące z powiatu wągrowieckiego w wpow poaz powiatem – stan na 31.12.2010
Gmina
m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Gołańcz
Wapno
Damasławek
Mieścisko

Ilość dzieci
2
6
1

Ilość rodzin, z których pochodzą dzieci
1
4
1

1

1
-

10
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Pracownik socjalny PCPR uczestniczył jako członek w posiedzeniach Stałych zespołów do spraw okresowej
oceny sytuacji dziecka w terminach i placówkach wskazanych w poniższej tabeli:
Nazwa placówki

termin

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wągrowiec

Dom Dziecka Szamocin

19.03.2010r.
18.05.2010r.
10.06.2010r.
11.06.2010r.
01.10.2010r.
08.12.2010r.
08.06.2010r.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"Rodzina" Studzieniec

15.06.2010r.
18.11.2010r.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

"Rodzina Maryi" Szamotuły

08.06.2010r.

3.3.4.1.
Organizowanie całodobowej opieki w Wielofunkcyjnej Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu
*info. na podstawie informacji sporządzonych przez dyrektora WPOW Pana Jana Fajkiel

Zadanie realizowała:
w ramach nadzoru nad standardem opieki i wychowania
konsultant/pracownik socjalny
w ramach porozumień – Pani Loreta Seemann – specjalista

- Pani Marta Tańska – Kołacka

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 2010- 5.000.46 zł
Ustalony miesięczny koszt pobytu dziecka w roku 2011
- 3.833,21 zł
- stałe zezwolenie na prowadzenie placówki dla 30 dzieci - decyzja z dnia 12 kwietnia 2010 roku ( nr PS. II5.90115-1/10) Wojewody Wielkopolskiego
Placówka ma możliwość przyjęcia i sprawowania opieki nad 30 dzieci w wieku od lat 3 do 18 , w tym w :
- 20 osobowej grupie socjalizacyjnej – zlokalizowanej na I piętrze budynku ,
- oraz 10 osobowej grupie interwencyjnymi – zlokalizowanej na parterze .
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.
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WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WPOW WĄGROWIEC


ZATRUDNIENIE – umowy o pracę

L
p.

1.

Nazwa i typ
placówki

Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza

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

Liczba
miejsc

Pracownicy placówki
( ilość etatów/osób)
Liczba osób
przyjętych
w 2010 roku

30

3

Ogółem

w tym:
pracownicy
bezpośrednio
sprawujący opiekę
nad dziećmi

18,25 etatu/
21 osób

15,5 etatu/17 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
Ponadto:
- 3 osoby ukończyły studia podyplomowe
- 1 osoba kontynuuje naukę na studiach podyplomowych



SZKOLENIA/ PODWYŻSZANIE KWALIFIKACJI
Uczestniczący w
szkoleniu
sam. referent
sam. referent

Data

19.04.2010
05.10.2010
14.10.2010
30.09.2010
18.10.2010
20.11.2010
30.11.2010
10.12.2010



Tematyka formy szkoleniowej
Zmiany w przepisach ZUS
Kadry i płace

główny księgowy
pracownicy
merytoryczni
pracownicy
merytoryczni
pracownicy
merytoryczni
główny księgowy

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Dzieci i młodzież z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Jak je rozumieć i jak im
pomagać.
Pomoc dziecku z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Metody pracy
wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z ADHD.
Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

pracownicy
merytoryczni
Pracownicy
merytoryczni
pracownicy
merytoryczni

Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka.

Nowy plan kont i nowe zasady w jednostkach oświatowych?

Gdy dziecko się krzywdzi- samouszkodzenia ucznia w okresie dorastania.
Procedury postępowania z osobami w stanach kryzysu suicydalnego.
Ratownictwo przedmedyczne

Fluktuacja podopiecznych w 2010 roku

W wpow Wągrowiec przebywało ( krótkotrwale/ przez cały rok) ogółem 41 dzieci,
w tym 25 pochodzących z terenu powiatu wągrowieckiego ;
w tym z gmin :
Ilość dzieci

Ilość rodzin, z których pochodzą dzieci

m. Wągrowiec

9

6

g. Wągrowiec

7

4

Skoki
Gołańcz

8
1

3
1

Gmina
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Do placówki przyjęto ogółem po raz pierwszy 22 podopiecznych , w tym:
11 –ioro w związku z uruchomieniem nowych miejsc ,
11 –ioro na wolne miejsca powstałe w związku z opuszczeniem placówki przez 11 dzieci
placówki, w tym : umieszczenie w rodzinie zastępczej (1 dziecko) , przeniesienie do
placówce opiekuńczo – wychowawczej bliższej miejsca zamieszkania ( 6 dzieci );
przysposobienie ( 2 dzieci) ; opuszczenie placówki w związku z osiągnięciem pełnoletniości
( 2 osoby)

 działalność edukacyjna i profilaktyczna w placówce :
prowadzenie zajęć kompensacyjno – wyrównawczych,;
uczestnictwo wychowanków w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich talenty i zainteresowania
( nauka tańca, sekcja piłki nożnej „Nielba Wągrowiec”);
uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym (nauka języka angielskiego
i korepetycje z języka niemieckiego),
uczestnictwo wychowanków w oferowanych przez WPOW kółkach zainteresowań ( kółko: kulinarne,
rekreacyjno – sportowe, techniczne, informatyczne, plastyczne- wychowankowie wpow są lauretami
powiatowych konkursów plastycznych – 3 wyróżnienia),
działalność samorządu wychowanków,

kwalifikowanie wychowanków placówki do specjalistycznych badań w Poradni Psychologiczno
–Pedagogicznej i psychiatrycznej.

 zajęcia terapeutyczne:
- terapia logopedyczna, zajęcia z psychologiem,zajęcia z pedagogiem,
- specjalistyczne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: indywidualne i grupowe.

 działania na rzecz reintegracji rodziny:
-



ustalanie zasad kontaktów dziecka z rodziną,
ustalenie kierunków współpracy z rodziną,
utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzinami wychowanków poprzez wizyty w domu rodzinnym,
kontakty telefoniczne oraz rozmowy na terenie placówki,
stwarzanie warunków do budowania pozytywnych więzi rodziców z dziećmi,
( mobilizowanie rodziców do systematycznych kontaktów z dzieckiem, inicjowanie spotkań rodziców
z dziećmi na i poza trenem placówki ),

podejmowanie działalności informacyjno – doradczej dla rodziców;
konsultacje z różnorodnymi instytucjami,
włączanie rodziców do realizacji zadań związanych z leczeniem psychiatrycznym,
stwarzanie warunków do urlopowania bądź też powrotu dzieci do domu rodzinnego,
włączanie rodziców w proces wychowawczy swoich dzieci (wizyty w szkole, kontakty z lekarzem,
uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie placówki).

działalność kulturalna i rekreacyjna

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu prowadziła szereg działań umożliwiających
swoim wychowankom rozwijanie zainteresowań, talentów, usprawnianie zaburzonych funkcji i rozładowanie
napięć emocjonalnych:
ZORGANIZOWANO NASTĘPUJĄCE WYJAZDY:
– zawody żużlowe w Gnieźnie,
- basen w Obornikach,
- Teatr Muzyczny w Poznaniu,
- kolonia,
- 1 – dniowa wycieczka do Sarbinowa,- Palmiarnia w Poznaniu
Wigilia w placówce- została zorganizowana wspólnie z mieszczącą się obok bursą szkolną. Spożycie wieczerzy
wigilijnej zostało poprzedzone przedstawieniem jasełkowym. W spotkaniu uczestniczyło wielu wspaniałych gości
w tym wojewoda wielkopolski – p. P. Florek.
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3.3.5. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadanie realizowali:
- do dnia 30 czerwca 2010 roku – Pan Michał Gorlaszka – st. pracownik socjalny
- od 1 lipca 2010 roku – Pan Artur Szyper – referent
Zgodnie z planem finansowym PFRON na rok 2010, wysokość środków wykorzystanych przez powiat na
realizację ustawowych zadań samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych wyniosła 1.527.445,84 zł .
Dodatkowo otrzymano środki PFRON w kwocie 45.767,31 zł , w tym :
7.556,31 zł – na realizację programu celowego „Osoby Niepełnosprawne w służbie publicznej”
( refundacja kosztów niepełnosprawnego pracownika w Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności ) ;
38.211,00 zł – na obsługę zadań PFRON – 2,5 % od środków przekazanych przez PFRON

3.3.5.1. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier : architektonicznych
w komunikowaniu, technicznych
W 2010 roku 109 Wnioskodawców złożyło wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 530.940 zł
pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych )

( słownie:

Dofinansowania udzielono tylko 15 osobom ( w tym: 1 dziecku ) na :
·
likwidację barier architektonicznych
(9 osób)
- 81 911,00 zł
·
likwidację barier technicznych
(6 osób)
– 5 333,00 zł
wydatkując na ten cel środki PFRON w kwocie 87 tys. 244 zł, , zgodnie z uchwałą Rady Powiatu.

Szczegóły dot. likwidacji bariery na http://www.pcpr.wagrowiec.pl/images/stories/pdf/artpilach.pdf
Przykłady likwidacji barier w 2010 roku:
- montaż platform do pionowego transportu osób niepełnosprawnych - 2 inwestycje - przeciętny koszt dofinansowania
jednej to 27.000,00 zł ;
- przystosowanie łazienek do potrzeb 7 niepełnosprawnych wnioskodawców ( wyłącznie osoby poruszające się przy
pomocy wózka inwalidzkiego)
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3.3.5.2.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmio ty
ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów
W ramach zaplanowanej w uchwale Rady Powiatu kwoty 491 osób niepełnosprawnych otrzymało
dofinansowanie lub refundację kosztów zaopatrzenia w w/w sprzęt .
Wydatkowano środki w wysokości 227 tys. 683 zł, co stanowi 99,86 %planu.
Odmówiono dofinansowania do zaopatrzenia w w/w sprzęt 103 Wnioskodawcom o kwotę 139.269 zł
Do najczęściej refundowanych zakupów należały: cewniki, pieluchomajtki, pończochy kikutowi, gorsety,
protezy, ortezy, obuwie ortopedyczne, laski, wózki inwalidzkie, cewniki, aparaty słuchowe, protezy piersi,
peruki.
Rozporządzenie regulujące limity i wysokości dofinansowań do zakupu w/w środków i przedmiotów
pozostaje niezmienione - mimo licznych zapowiedzi - 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 100% zaplanowane środki
w wysokości 5.300 zł – Starosta Wągrowiecki zawarł 2 umowy na dofinansowanie 2 imprez
integracyjnych:
- z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach (wyjazd turystycznorekreacyjny Sianożęty – maj 2010 )
oraz z Wągrowieckim Okręgiem Polskiego Związku Niewidomych - impreza integracyjnoinstruktażowa pn. „ Na wesoło z Białą Laską”.
Na podstawie sprawozdań - 134 osoby niepełnosprawne – głównie podopieczni Wnioskodawców
zostali objęci aktywizacją w ramach realizacji tego zadania.

3.3.5.4. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach
rehabilitacyjnych
Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest formą aktywności wspomagającą proces rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
PCPR - jak często błędnie uważają Wnioskodawcy- nie kieruje na turnus rehabilitacyjny.
PCPR udziela / bądź odmawia udzielenia dofinansowania ze środków do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230 poz. 1694 ).
Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych niezależnie od faktu
otrzymania dofinansowania ze środków PFRON.

W 2010 roku :
 347 osób złożyło wnioski o dofinansowanie ich uczestnictwa ( w tym 95 osób ze wskazaniem
konieczności pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym );
 102 osobom wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 98.357,00zł,
w tym:
32 dofinansowania - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
39 dofinansowań
- dorosłym niepełnosprawnym
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31 dofinansowań

-dorosłym uczestnikom projektu systemowego POKL

Przeciętna wysokość dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wyniosła dla uczestnika
wyniosła 811,00 zł i dla opiekuna 584,00 zł
3.3.5.5. Dofinansowania ze środków PFRON wg gmin zamieszkania Wnioskodawców
W poniższych tabelach przedstawiono dane dotyczące dofinansowań ze środków PFRON w 2010 roku w
zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wg gminy zamieszkania

2

3
4
5
6

7

L.p.

Dofinansowanie do uczestnictwa
w warsztacie terapii zajęciowej

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

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

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

1

Miasto i Gmina Gołańcz
Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Nazwa zadania
Ilość
złożonych
wniosków

L.p

13

4

3

2.422,00

1

876

29

30

25

18.356

5

805

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

1

1

1

2.805

0

0

-

-

3

44.388

-

-

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

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Ilość
złożonych
wniosków

Gmina Damasławek

22

9

6

4.416,00

3

3.712,00

24

15

12

9.562

3

5.637

2

2

1

381

0

0

7

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

14

207.144

-

-
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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

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Gmina Wapno
Ilość
złożonych
wniosków

L.p.

19

9

6

4.308,00

3

3.796,00

13

14

8

5.356

6

9.827

2

2

0

0

2

1.672

5

1

1

27.000

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

13

192.348

-

-

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

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Ilość
złożonych
wniosków

Gmina Mieścisko

10

3

2

1.492,00

2

2.336,00

26

42

29

27.715

13

4.739

1

1

1

284

0

0

5

2

2

14.700

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

1

14.796

-

-

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

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

Ilość
wniosków
rozpatrzone
pozytywnie

Ilość
złożonych
wniosków

Miasto i Gmina Skoki

14

1

0

0

1

876,00

20

24

16

15.832

8

5.387

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

1

2.311

5

0

0

0

0

0

1

1

1

880

0

0

-

-

4

59.184

-

-
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5
6
7

Nazwa zadania

1

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

2

3
4
5
6
7

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

Kwota

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

9

11.972

30

33

28

29.702

5

3.871

6

5

5

7.100

0

0

13

1

1

2.400

0

0

2

0

0

0

0

0

1

1

1

400

0

0

-

-

11

162.756

-

-

Miasto Wągrowiec

Ilość
złożonych
wniosków

L.p.

6.509

Kwota

4

7

Przyznane
dofinansow
anie dla
dzieci i
młodzieży

3

16

Kwota

2

25

Przyznane
dofinansow
anie dla
osób
dorosłych

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

Gmina Wągrowiec

Ilość
wniosków
rozpatrzone
cpozytywni
e

Nazwa zadania
Ilość
złożonych
wniosków

L.p.

149

59

46

39.584,00

13

16.060,00

73

89

77

69.061

12

4.490

8

8

4

4.365

4

3.541

24

4

4

35.500

0

0

19

0

0

0

0

0

4

3

3

1.247

0

0

-

-

19

281.124

-

-
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3.3.6.

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 2010 znajduje się w odrębnym sprawozdaniu )

tab. uczestnicy wtz wg gmin- stan 31.12.2010
Gmina
m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Gołańcz
Wapno
Damasławek
Mieścisko

Ilość
uczestników
3
13
14
-

Koszt uczestnictwa
w 2010
49.320
213.720
230.160
-

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: 30
adres: ul. Świerczewskiego 1P, 62-120 Wapno
zarządzający placówką: mgr Barbara Senger 67-261203
główny księgowy : Renata Rakowicz
zatrudnienie: 11,25 etatu
podstawy działalności i finansowania - umowa nr 2/wtz-Wp/2005 z dnia 25.11.2005r. pomiędzy Powiatem
Wągrowieckim, a Wielkopolskim Stowarzyszeniem „REHABILITACJA” w Wągrowcu
finansowanie: obligatoryjnie: środki PFRON, środki powiatu
fakultatywnie: inne źródła, w roku 2010 w kosztach działalności partycypowały gminy: Wapno i Damasławek
plan finansowy na 2010 – 493.200,00 zł
w tym środki PFRON - 443.855 zł,
środki własne powiatu -22.720 zł
inne źródła – 26.600 zł
miesięczny koszt uczestnictwa 1 osoby – 1370

Warsztat terapii zajęciowej w Wągrowcu
( szczegółowa informacja dotycząca działalności w roku 2010 znajduje się w odrębnym sprawozdaniu )

Gmina

tab. uczestnicy wtz wg gmin- stan 31.12.2010
Koszt uczestnictwa
Ilość osób
w 2010

m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Gołańcz
Wapno
Damasławek
Mieścisko
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312.360
180.840
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16.440

Strona 42

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: 12,25 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 2010 w kosztach działalności wtz partycypowała gmina Wągrowiec
plan 2010– 575.400 zł
w tym środki PFRON - 517.860 zł
środki własne powiatu - 47.540 zł
inne źródła – 10.000 zł
miesięczny koszt uczestnictwa 1 osoby – 1370 zł

3.3.7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Zadanie realizowała:
Pani Loreta Seemann- specjalista
Realizując ustawowe obowiązki powiatu z zakresu ustawy o pomocy społecznej ogłaszano konkursy
na realizację w 2010 roku zadań z zakresu pomocy społecznej w sferach dotyczących :
 Programów aktywizujących i poprawiających jakości życia osób starszych
Zadanie realizowano zgodnie z zawartymi umowami z ofertodawcami :
1. Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Skoki
- umowa nr 63/2010 z dnia 09.04.2010 r.
2. Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wągrowiec
- umowa nr 61/2010 z dnia 09.04.2010r.
przekazano na realizację umów środki w wysokości 10.000 zł


Organizowanie lokalnych, regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do 2 000 zł.)
Zadanie realizowane było zgodnie z zawartą umową zawartą z:
1. Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin
- umowa nr 62/2010 z dnia 09.04.2009r.,
Przekazano na realizację umowy środki w wysokości 2.000 zł


Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, polegające przede wszystkim na:
- organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy w celu podnoszenia umiejętności
pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy
w procesie rehabilitacji; prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji; przeprowadzenie procesu integracji
osób niepełnosprawnych, zwiększenie aktywności życiowej zaradności osobistej oraz
niezależności ekonomicznej (dofinansowanie do 5000 zł)

Nie realizowano zadania – brak ofert
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Promowanie rodzicielstwa zastępczego (dofinansowanie do 500 zł)
Nie realizowano zadania –brak ofert



Profilaktyka przemocy w rodzinie ( dofinansowanie do 500 zł)
Nie realizowano zadania –brak ofert
Prezentacja twórczości osób: starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży
( dofinansowanie do 2 000 zł)
Nie realizowano zadania –brak ofert



Z kwoty przeznaczonej na wsparcie realizacji zadan z zakresu pomocy społecznej w wysokości:
20 000 zł przekazano organizacjom pozarządowym na realizację zadan 12 000 zł.
Kontynuowano także współpracę ze Stowarzyszeniem Liberi z Głogowa w sferze kompetencji
Niepublicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w ramach otwartego konkursu ofert i umowy
zawartej w 2009 roku ( szczegółowe informacje znajdują się w pkt.3.3.8. sprawozdania)
POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY– kadra centrum w trybie całorocznym realizowała
współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy społecznej, i tak:


aktualizowano – zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem - informacje dotyczące bieżącej
działalności organizacji w specjalnie do tego utworzonych zakładkach na stronie internetowej
www.pcpr.wagrowiec.pl ;



przekazywano bądź upubliczniano na stronie internetowej PCPR informacje o możliwościach:




aplikowania o środki krajowe lub zagraniczne;
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 ;
udzielano rekomendacji organizacjom oraz opiniowano projektowane przez nie przedsięwzięcia
pod kątem ich zgodności z programami powiatowymi;
przedstawiciele PCPR zarówno czynnie ( rola ekspercka i prelegencka) jak i w roli odbiorcy
uczestniczyli
we wszelkich formach aktywności ( spotkania informacyjne, spotkania
okazjonalne, konferencje etc) inicjowanych przez organizacje pozarządowe;

PCPR wystąpiło także - z pomyślnym skutkiem - z inicjatywą zgłoszenia lokalnej organizacji pożytku
publicznego - WIELKOPOLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
NA RZECZ CHORYCH,
NIEPEŁNOPSRAWNYCH I ICH RODZIN „REHABILITACJA” im. K Marcinkowskiego w Wągrowcu
do nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za skuteczne tworzenie i prowadzenie placówki
rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych w powiecie wągrowieckim.
Organizacja została wyróżniona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Panią Jolantę Fedak.

3.3.8. Współpraca w realizacji zadań powiatu należących do kompetencji Ośrodka
Adopcyjno-Opiekuńczego
Zadanie nadzorowała: Pani Loreta Seemann – specjalista PCPR
Zadanie realizowane było zgodnie na warunkach określonych w umowie z nr 8/2009 zawartej
w dniu 2 stycznia 2009 roku na realizację zadania w latach 2009- 2010 ze Stowarzyszeniem„ Liberi”
z Głogowa prowadzącym Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy.
Zawarcie dwuletniej umowy z prowadzącym poprzedził, dokonany zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej należących
do kompetencji powiatu.
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Na realizację ustawowych zadań zabezpieczono i wydatkowano kwotę w wysokości ogółem 33.808
zł, z czego w 2009 roku wydatkowano kwotę 19.250 zł.
Tab. Zadania realizowane przez Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Głogów w ramach zawartej umowy
Nazwa zadania
Uczestnictwo w Stałym Zespole w WPOW Wągrowiec

Rok 2009

Realizacja
Rok 2010

Razem

2 - krotnie

2- krotnie

4 razy

Opiniowanie rodzin zaprzyjaźnionych
2 rodziny

-

2 rodziny

Proces kwalifikacyjny
-rodzina zastępcza niespokrewniona

4 rodziny

8 rodzin

12 rodzin

Proces kwalifikacyjny
-rodzina zastępcza niespokrewniona zawodowa

7 rodziny

0 rodzin

7 rodzin

Szkolenie
- rodzina zastępcza niespokrewniona

4 rodziny

8 rodzin

12 rodzin

Szkolenie
- rodzina zastępcza niespokrewnioną zawodowa

7 rodziny

0 rodzin

7 rodzin

10 opinii

22 opinie

32 opinie

10 zaświadczeń

22 zaświadczenia

32 zaświadczenia

Opinia- kandydaci na rodziny zastępcze

Zaświadczenia kwalifikacyjne

W roku bieżącym przedmiotowe zadania poszerzone o współpracę z rodzinną placówką opiekuńczowychowawczą realizowane jest przy pomocy publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile.

3.3.9.REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚROKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Zadanie realizowali:
P. Lucyna Ostapiuk- doradca ds. osób niepełnosprawnych – asystent koordynatora ds. promocji projektu,
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 w Poznaniu a Powiatem
Wągrowieckim kontynuowano rozpoczętą w 2008 roku realizację programu współfinansowanego
przez Europejski Fundusz Społeczny pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji
wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” Nr POKL.07.01.02-30017/08-00.
Projekt realizowany był w ramach priorytetu VII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie
7.1.2 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Alokacja środków dla powiatu wągrowieckiego zaplanowana została w wysokości 371.189,77zł,
udział własny w wysokości 43.547,40 zł, całkowita wartość projektu : 414.737,17zł
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Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaakceptowała harmonogram i
kosztorys działań projektowych opracowanych przez PCPR , wyrażając zgodę na alokację
środków do wysokości:

- całkowita wartość projektu
- 491.864,97 zł
w tym:
- dofinansowanie ze środków ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 440.219,14 zł
- wkład własny jednostki
–
51.645,83 zł
W działaniach projektowych uczestniczyło 51 mieszkańców z terenu Powiatu Wągrowieckiego
( osoby niepełnosprawne i usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, będący jednocześnie osobami nieaktywnymi zawodowo lub
poszukującymi pracy).
Miasto Wągrowiec
Gmina Wągrowiec
Gmina Damasławek
Gmina Wapno
Gmina Gołańcz
Gmina Mieścisko
Gmina Skoki
100

100

80
50

1. Kw

60

2. Kw

0

40

Ws Zac Płn

20
1. Kw
0
wągrowiec

Tab. Beneficjenci projektu w podziale na poszczególne gminy :
– 31 osób
- 5 osób
– 6 osób
- 3 osoby
- 2 osoby
- 1 osoba
- 3 osoby

3. Kw

31 46

2. Kw

27 39 47

3. Kw

90 35 45

3. Kw
4. Kw

Partnerami projektu były instytucje :
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Wągrowcu
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie.
Projekt realizowany był w 4 obszarach: zarządzanie, promocja, praca socjalna, aktywna
integracja
Zarządzanie Projektem, w tym promocja projektu- w styczniu 2010r. opracowany został i złożony w Instytucji
Pośredniczącej (WUP Poznań) stosownych wniosek na realizację projektu systemowego. Wniosek po ocenie
formalnej i merytorycznej został wprowadzony do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Wągrowcu. Od miesiąca stycznia br. prowadzone były prace związane z rekrutacją uczestników Projektu.
Centrum rozpoczęło akcję informacyjną wśród potencjalnych beneficjentów. Podpisane zostały porozumienia
z partnerami projektu. Przeprowadzono nabór, uformowano grupy szkoleniowe, zakupiono sprzęt niezbędny do
pracy, meble, zamówione zostały materiały promujące projekt: plakaty, ulotki itp. Wszystkie działania
prowadzone były zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym, w tym ustawą prawo zamówień publicznych.
Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone na zakup sprzętu agd oraz zorganizowanie turnusu
rehabilitacyjnego.
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.
Pracę socjalną z beneficjentami projektu prowadzili :
- pracownicy socjalni,
- doradca ds. osób niepełnosprawnych
Ze wszystkimi osobami objętymi projektem zawarte zostały kontrakty socjalne lub programy usamodzielnienia.
Ich realizacja była na bieżąco monitorowana i wspierana przez w/w pracowników.
Aktywna Integracja - głównym celem realizacji zadania było udzielenie bezpośredniej pomocy i wsparcia
uczestnikom projektu, skierowanej przede wszystkim na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
umiejętności społecznych, pomoc finansową i rzeczową, wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe.
Pierwsze szkolenia rozpoczęły się w miesiącu czerwcu br, tj. po podpisaniu stosowanego aneksu – określającego
zakres działań w 2010 roku. Realizacja wszystkich szkoleń zakończyła się w miesiącu grudniu br.
Usamodzielniani wychowankowie:
 19 osób otrzymało pomoc finansową na kontynuację nauki ( okres realizacji od I do XII 2010 r. ),
 19 osób objętych było badania lekarskimi profilaktycznymi , wsparciem psychologicznym i doradztwem
zawodowym (okres realizacji od VII do XII ),
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6 osób otrzymało pomoc rzeczową na zagospodarowanie (okres realizacji m-c VIII ):
zakup sprzętu agd: lodówka, pralka, kuchenka mikrofalowa,
16 osób ukończyło kurs filcowania i decupage ( okres realizacji VII-VIII ),
17 osób ukończyło kurs stylizacji paznokci I, II, III stopnia ( okres realizacji od VI do VIII ),
5 osób ukończyło kurs prawa jazdy: 2 osoby kat. C i 3 osoby kat.B, w tym badania lekarskie (okres
realizacji od VII – XII ),
1 osoba ukończyła kurs obsługi wózka widłowego(okres realizacji od VII – XII ) .

Osoby niepełnosprawne:
 31 osób uczestniczyło w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym,
 32 osoby ukończyły kurs umiejętności i kompetencji społecznych,
 32 osoby objęte były badaniami lekarskimi profilaktycznymi,
 32 osoby korzystały ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego,
 27 osób ukończyło kurs filcowania i decupage,
 8 osób ukończyło kurs prawa jazdy: 1 osoba kat. C i 7 osób kat. B ( w tym badanie lekarskie),
 4 osoby ukończyły kurs obsługi wózka widłowego,
Ponadto w ramach działań projektowych w roku 2010 PCPR przeprowadził:
 2 spotkania promocyjno-informacyjnych dla beneficjentów projektu, otoczenia, w tym osób zainteresowanych udziałem w projekcie w kolejnych latach.
 modernizację pomieszczenia sanitarnego – przystosowanie wc dla osób niepełnosprawnych,
 Zamontowano poręcze w wejściu głównym do siedziby centrum ,
 doposażono korytarz w niezbędne meble – krzesła,
 doposażono biuro pracownika PCPR w niezbędne meble – szafy biurowe;
 zakupiono komputer, kamerę, projektor multimedialny dla potrzeb szkoleniowych i promocyjnych

Kurs filcowania i decupag

Kurs stylizacji paznokci

warsztaty psychologiczne
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wizyta studyjna Poznań

kurs prawa jazdy kat. B

Kurs kompetencji i umiejętności społecznych

wizyta studyjna ZAZ Gołaszewo

Podsumowanie realizacji zadań projektu – spotkanie z beneficjentami, partnerami, instytucjami współpracującymi,
rodzinami zastępczymi 28 grudnia 2010
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3.3.10. Realizacja
na lata 2002-2010

założeń

STRATEGII

ROZWOJU

POMOCY

SPOŁECZNEJ

Instytucje i jednostki pomocy społecznej podejmowały w roku 2010 liczne , przynoszące efekty,
działania w uznanych w strategii jako priorytetowe niżej wskazanych obszarach :
Obszar I Finanse:
- podjęcie starań o zabezpieczenie środków finansowych na realizowanie standardów i rozwój
placówek pomocy społecznej oraz utrzymanie placówek już istniejących;
- podjęcie starań w kierunku pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych;
- wspieranie finansowe organizacji regionalnych o charakterze pozarządowym działających na rzecz
pomocy społecznej
Obszar II

Edukacja

- podnoszenie kwalifikacji pracowników placówek i instytucji pomocy społecznej
- podjęcie działań w zakresie wczesnej profilaktyki zagrożeń wśród dzieci i młodzieży
- podjęcie działań w kierunku ułatwienia dostępu do informacji i edukacji w społecznościach lokalnych
- podjęcie działań w kierunku podniesienia wiedzy społeczeństwa w zakresie zagrożeń i chorób
społecznych
Obszar III Infrastruktura
- podjęcie działań w kierunku utrzymania i rozwoju istniejących placówek pomocy społecznej;
- tworzenie warunków sprzyjających dostosowaniu instytucji pomocy społecznej do zmieniających się
potrzeb;
- podjęcie działań mających na celu wykorzystanie istniejącej , niezagospodarowanej bazy lokalowej ;
- podjęcie działań ukierunkowanych na umożliwienie poprawy funkcjonowania grup dysfunkcyjnych
Obszar IV Problem y społeczne
- aktywizacja i integracja społecznych jednostek i grup dotkniętych chorobą, upośledzeniem,
wykorzystywaniem i przemocą w rodzinie:
- ochrona najmłodszych w rodzinach problemowych, zdezorganizowanych i zagrożonych:
- aktywne rozpoznanie i diagnoza problemów społecznych i środowisk problemowych:
- profilaktyka uzależnień – zagrożenie HIV/ AIDS i nieprzystosowanie społeczne w środowisku dzieci
i młodzieży;
- multidyscyplinarna współpraca w rozwiązywaniu problemów społecznych;
Obszar V Społeczność lokalna
- rozwijanie działań wspierających środowisko rodzinne;
- współuczestniczenie samorządu , instytucji pomocy społecznej i aktywnych środowisk w
kształtowaniu lokalnej polityk i społecznej;
- uaktywnienie lokalnych organizacji pozarządowych i wspieranie ich w działaniach na rzecz
pomocy społecznej;
- podejmowanie działań wspomagających osoby i rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej
Dynamika procesów społecznych zachodząc ych w naszym kraju, zmienność przepisów prawnych
regulujących kwestie związane z organizacją pomocy społecznej powodują, że niezbędne było
bieżące modyfikowanie przyjętych w strategii kierunków działań.
Rok ubiegły był ostatnim strategicznie zaplanowanym.
Aktualnie trwają konsultacje związane z ostatecznym kształtem Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2011-2013.
Projekt dokumentu zostanie przedstawiony W ysokiej Radzie w najbliższym czasie.
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3.3.11. Całodobowe usługi opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej
dla osób w podeszłym wieku w Srebrnej Górze
*info. na podstawie materiału źródłowego pn. „ Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
za rok 2010” opracowanego przez dyrektora Panią Katarzynę Wiśniewską ( wersja papierowa dostępna w siedzibie PCPR)

KIEROWANIE , współpraca i nadzór– Pani Loreta Seemann- specjalista PCPR
W roku ubiegłym centrum wydano 33 decyzje kierujące do DPS

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 2010 - 2.632,63 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)

ZATRUDNIENIE

Dom Pomocy
Społecznej dla osób w
podeszłym wieku w
Srebrnej Górze

60

22

2.632,63

faktyczny

Średni koszt utrzymania
mieszkańca
Ogłoszony
*

35

dział opiekuńczoterapeutyczny

28

w tym:

Pracownicy placówki
( w przeliczeniu na etaty)

Ogółem

Liczba miejsc

Nazwa i typ
placówki

Liczba osób przyjętych
w 2010 roku



2.632,63

Kadra dps 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
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tematyka
Demencja starcza
Choroby układu krążenia
Nagły wypadek – co robić
Kodeks zachowań przy pracy z ludźmi starymi
Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
Grypa!
Niepełnosprawni w życiu codziennym
Opieka nad chorym w okresie terminalnym
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Termin
7.01.2010r.
11.02.2010r.
25.02.2010r.
4.03.2010r.
4.03.2010r.
11.03.2010r.
11.03.2010r.
18.03.2010r.
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9.
10.
11.
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.

POCHP
Wizerunek opiekuna – jaki musi być opiekun
Praca socjalna wśród osób chorych i niepełnosprawnych
Zatrucia i zakażenia pokarmowe
Depresja
Zaburzenia snu
Przeciwdziałanie agresji w DPS
Uzależnienia – alkohol
Borelioza – objawy, leczenie
Kleszcze – jak się ich ustrzec
Uzależnienia – nikotyna
Miażdżyca
Asertywność
Hipoglikemia
Wypadek na ulicy – jak się zachować?
Refluks i co dalej?
Kolonoskopia i gastroskopia – co to takiego?
Zaburzenia słuchu
Zachowania seksualne w DPS
Zaburzenia mowy w życiu codziennym mieszkańca DPS
Prawa mieszkańca domu oraz kierunki prowadzonej terapii i metody pracy z
mieszkańcami
Opieka nad mieszkańcem trudnym – nieufnym
Opieka nad osobami wymagającymi szczególnej troski
Otępienie pierwotne i wtórne
Choroba wrzodowa
Choroba a rodzaj rehabilitacji
Geriatria jako problem niepełnopsrawności
Zatrucia grzybami
Czy odżywiasz się prawidłowo – test i dyskusja
Piramida żywienia dla diabetyków
Zasady higieny – prezentacja produktów Tena Flex
Procedury postępowania – procedura dotycząca dokonywania potrąceń ze środków
finansowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
Nadciśnienie tętnicze – i co dalej?
Wieloaspektowe podejście do odleżyn i ich leczenia

25.03.2010r.
1.04.2010r.
8.04.2010r.
22.04.2010r.
29.04.2010r.
29.04.2010r.
29.04.2010r.
6.05.2010r.
13.05.2010r.
13.05.2010r.
10.06.2010r.
17.06.2010r.
8.07.2010r.
22.07.2010r.
29.07.2010r.
5.08.2010r.
12.08.2010r.
19.08.2010r.
19.08.2010r.
26.08.2010r.
2.09.2010r.
16.09.2010r.
23.09.2010r.
30.09.2010r.
7.10.2010r.
7.10.2010r.
14.10.2010r.
14.10.2010r.
21.10.2010r.
21.10.2010r.
28.10.2010r.
4.11.2010r.
25.11.2010r.
16.12.2010r.

zewnętrzne
Osoba
uczestnicząca
Główny księgowy

Termin
23.02.2010r.

Organizator
Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów
Samorządowych Poznań

Praktyczne wykorzystanie systemu finansowo księgowego

Główny księgowy

1.03.2010r.

ARISCO Poznań

3.

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych oraz zasady tworzenia polityki
rachunkowości w jednostkach samorządu
terytorialnego

Główny księgowy

24.03.2010r.

Grupa ERGO Sp. z o.o.
Poznań

4.

Zasady utrzymania higieny i prowadzenie prawidłowej
dezynfekcji w placówkach opieki długoterminowej

Kierownik działu
terapeutyczno opiekuńczego

24 –
26.05.2010r.

Paul Hartmann Sp. z o.o.
Ostrowiec Świętokrzyski

5.

Zmienione zasady ewidencji finansowo księgowej i
sprawozdawczości budżetowej w oparciu o nową
ustawę o finansach publicznych i rozporządzenia
wykonawcze
Prawo zamówień publicznych

Główny księgowy

9.07.2010r.

Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów
Samorządowych Poznań

Kierownik działu
obsługi

8 – 9.09.2010r.

Regionalny ośrodek Polityki
Społecznej
Grupa Doradcza Sienna
Poznań

Lp
1.

Tematyka
Zamknięcie roku budżetowego

2.

6.

Pracownicy uzupełniali we własnym zakresie wykształcenie:
- 1 osoba – na studiach licencjackich (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)
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 PRACE REMONTOWE ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA dla potrzeb mieszkańców DPS
Nazwa zrealizowanego zadania ujętego w
programie naprawczym

Data wykonania
zadania

Koszt realizacji
zadania w zł

Remont sal pałacowych i holu

IX - XI

6.700,02

Zakup beczki do beczkowozu

X

6.800,00

Przycięcie krzewów i nowe nasadzenia

X

3.540,40

Zakup łóżek elektrycznych, podnośników,
materacy i podkładów, aquakaldów

X

36.163,94

Zakup komputerów

X

6.210,60

Zakup pomp CO

X

4.041,66

X - XI

20.083,00

Zakup wkładu kwasoodpornego

XI

3.618,52

Zakup drzwi do pałacu

XI

7.000,00

Remont instalacji TV

XI

2.700,00

Wykonanie dokumentacji projektowej na
wymianę dachu i okien

XI

4.000,00

Wycinka drzew i krzewów w parku –
realizacja koncepcji rewaloryzacji parku

Zakup maszyny do szycia

XI

959,99

cały rok

57.766,30

Doposażenie jadalni – krzesła i stoły

XII

6.930,39

Zakup stolika zabiegowego

XII

2.200,00

Cały rok

18.130,82

OGÓŁEM

186.845,64

Zakup mebli, foteli biurowych

Remonty pomieszczeń w tym m.in.
remont archiwum, remont schodów bocznych
przy oficynie nr II, wykonanie bramek
zabezpieczających schody w oficynach –
zakup farb, paneli, płytek, gipsu, styropianu



Uwagi
zadania wykonane przez pracowników
DPS

10.000,00 stanowi dofinansowanie z
WFOŚ w Poznaniu

Zadania wykonane przez pracowników
DPS

IMPREZY KULTURALNO – OŚWIATOWE dla mieszkańców DPS

DATA

NAZWA UROCZYSTOŚCI

LICZBA
MIESZKAŃ
CÓW

MIEJSCE

21.01.2010r.

Dzień Babci i Dziadka z udziałem Chóru PAŁUKI z Kcyni

24

DPS

8.02.2010r.

Uroczyste spotkanie z okazji 80-tych urodzin
pani Marii Cadrzyńskiej

8

DPS

10.02.2010r.

Bal Karnawałowy z udziałem Klubu Seniora z Łekna

30

DPS

2.03.2010r.

Występ dzieci z Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku

29

DPS

6.03.2010r.

Dzień Kobiet przy współudziale mieszkanek sołectwa Srebrna
Góra

14

DPS

8.03.2010r.

Dzień kobiet – uroczyste spotkanie mieszkanek

20

DPS

22.03.2010r.

Powitanie Wiosny – ognisko

lp. nieograniczona

DPS

23.04.2010r.

Zjazd Emerytów i Rencistów w Damasławku

6

Damasławek

25.05.2010r.

Dzień Matki organizowany przez Polski Związek Emerytów i
Rencistów w Wapnie

3

Wapno

26.05.2010r.

Dzień Matki organizowany przez Klub Seniora z Łekna

6

Łekno

26.05.2010r.

Dzień Matki – uroczyste spotkanie mieszkanek

21

DPS

7.06.2010r.

Uroczystość z okazji 103 urodzin pani Eleonory Jaskóły

8

DPS

11.06.2010r.

Powitanie Lata – ognisko

lp. nieograniczona

DPS

16.06.2010r.

Wycieczka do Parku Etnograficznego w Dziekanowicach

32

Dziekanowice

21.06.2010r.

Uroczystość z okazji 70-tych urodzin pani Krystyny Rajzner

10

DPS

3.07.2010r.

Festyn Integracyjny w Janowcu Wielkopolskim

6

Janowiec

18.09.2010r.

I Zjazd Rodzin Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

lp. nieograniczona

DPS

16.10.2010r.

Dzień Seniora organizowany przez P.Z.E i R. w Wapnie

1

Rusiec

27.10.2010r.

Uroczystość z okazji 88-ych urodzin pani Heleny Kończal

10

DPS

24.12.2010r.

Wigilia – wspólna wieczerza

35

DPS
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PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI MIESZKAŃCÓW- REHABILITACJA

W 2010 roku Dom zaoferował mieszkańcom szeroki zakres usług rehabilitacyjnych, które były
dostosowane do możliwości psycho- motorycznych mieszkańców. Z zajęć systematycznie korzystało
37 osób. Większą aktywność do udziału w ćwiczeniach wykazały panie, spośród których na zajęcia
rehabilitacyjne przychodziło 22. Natomiast panowie uczestniczyli w nich w liczbie 15 osób.


KONSULTACJE LEKARSKIE / psychologiczne / zabiegi pielęgnacyjne

Specjalista
Konsultacje lekarza rodzinnego
Internista
Diabetolog
Laryngolog
Pulmonolog
Dermatolog
Rehabilitant
Psychiatra
Chirurg
Kardiolog
Urolog
Ortopeda
Okulista
Stomatolog
Reumatolog
Psycholog
a ponadto
Badania laboratoryjne
Wymiana cewników
Opatrunki
Wykonane iniekcje
Pomiar ciśnienia
Pomiar temperatury
Pomiar poziomu cukru we krwi
Karmienie przez sondę

3.3.12.

Liczba wizyt
1134
15
3
7
5
28
12
16
17
3
2
4
11
8
1
244
8
38
750
3342
1339
800
300
84

Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem PCPR

ZATRUDNIENIE na dzień 31.12.2010 ( łącznie obsługą z PZSON i OIK ) :
- umowy o pracę - 14 osób/ 13,5 etatu, w tym:
kierownik
główny księgowy
księgowy
obsługa administracyjno-biurowa
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 ( skrócony dzienny czas 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%)
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- umowy zlecenia ( zawarte w roku 2010 na okres dłuższy niż 1 m-c) – z 37 osobami, łącznie 41
umów zleceń, w tym: Poradnictwo PCPR i OIK – 5 umów, PZON orzecznictwo-13, porozumienie
ministerialne – 3, zawodowe rodziny zastępcze – 8, projekt systemowy POKL – 8,pozostałe – 4
umowy (korespondencja, czynności porządkowe, specjalista ds. barier architektonicznych).
( z przewodniczącą i członkami PZON; ze specjalistami w ramach poradnictwa psychologicznego
i udzielania informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańców powiatu; z rodzinami zastępczymi
zawodowymi, specjalistami realizującymi zadania projektu systemowego EFS)
- umowy zlecające realizację zadań podmiotom gospodarczym: 4 umowy stałe (obsługa
informatyczna PCPR i PZON, obsługa prawna, medycyna pracy), poza tym w ramach projektu
systemowego POKL – podpisano takich umów 12 (umowy na wykonanie, sprzedaż i dostawę bądź
krótkoterminowe)
Podwyższanie kwalifikacji zawodowych
Wielość i dynamika zmian stanu prawnego, szeroki obszar i złożoność działań pomocy społecznej na poziomie
powiatu oraz konieczność specjalizacji w zabiegach opiekuńczych wymaga ciągłego podwyższania kwalifikacji
zawodowych, zarówno w szkolnych jak i pozaszkolnych formach kształcenia.
Zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz różne formy szkoleń pracowników centrum pomocy rodzinie w roku
ubiegłym zostało przedstawione w poniższych tabelach:
Data

Uczestniczący w
szkoleniu

9.03.2010

specjalista

20.03.2010
18.03.2010

Gł. Księgowy
Księgowy
prac. merytoryczni

23.03.2010
30.03.2010

kierownik,
sekretarka
Specjalista

19.05.2010

Gł. Księgowy
Referent
Doradca
Kierownik
Doradca
Kierownik
St. Pr. Socjalny
Konsultant
St. Pr. Socjalny
St. Pr. Socjalny

14.07.2010

Gł. Księgowy

25.08.2010

Sekretarka

26.08.2010

03.09.2010

Kierownik
Specjalista
Kierownik
Psycholog
Doradca

13.09.2010

Gł. Księgowy

17.09.2010

Księgowy

23.09.2010

Gł. Księgowy

2022.09.2010

Psycholog
Specjalista pracy
socjalnej
Kierownik
Psycholog

8.04.2010

13.04.2010
11.05.2010

27.08.2010

30.09.2010

Tematyka formy szkoleniowej
Szkolenie „Dotacje z budżetu JST dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”
Szkolenie „ Wydatki strukturalne oraz zasady sporządzania sprawozdań Rb Ws”
Szkolenie związane z wprowadzaniem informacji na stronę internetową
www.pcpr.wagrowiec.pl
Szkolenie WOKIS dotyczące ustawy o dostępie do informacji
Szkolenie „ Praktyczne zastosowanie zasad i trybów zlecania przez jednostki
samorządu terytorialnego zadań publicznych organizacjom pozarządowym w
oparciu o ustawę o pomocy społecznej…”
Szkolenie „Zasady rozliczania POKL z uwzględnieniem zmian po 1 stycznia 2010
r.”
Wojewódzka konferencja dot. EFS pn. „ Wiedza zmienia przyszłość”
Ogólnopolska Konferencja „ Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości”

Seminarium „ Jak nie wychodząc z domu - zdobyć nowe kwalifikacje”
Warsztaty praktyczne nt. „ Kontroli zarządczej i standardów kontroli finansowej
w jednostkach sektora finansów publicznych”
Szkolenie” Profesjonalny sekretariat Instrukcja kancelaryjna, instrukcja
archiwalna. Skargi i wnioski ”.
Szkolenie „Sposób otrzymywania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu w myśl
znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Szkolenie „ Nowe zadania i obowiązki samorządów w kontekście zmiany ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
Szkolenie „ Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL”
Spotkanie NT. „ Zasady sporządzania projektu budżetu na 2011 rok i wieloletniej
prognozy finansowej”
Szkolenie „ Rozliczania z ZUS zmiany i interpretacje prawne wydane w 2010
roku”
Szkolenie „ Budżet zadaniowy i wieloletnia prognoza finansowa”
Szkolenie” wypracowanie modelu pracy ze sprawcami przemocy domowej”
Szkolenie’ Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z
uwzględnieniem funkcji i roli zespołów interdyscyplinarnych”
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26.10.2010

St. Pracownik
Socjalny
Gł. Księgowy

16.11.2010

Gł. Księgowy
Księgowy
Kierownik
Doradca
St. Pr. Socjalny

23.11.2010

Kierownik

03.12.2010

Kierownik

07.12.2010

Kierownik

09.12.2010
14.12.2010

Psycholog
Kierownik
Doradca

1617.11.2010

Szkolenie „Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
i planów kont”
Szkolenie „ Prawo Zamówień publicznych” w kontekście wydatkowania środków
EFS
Regionalna konferencja pt. „Wiedza zmienia przyszłość – praca socjalna w
sieci”
Szkolenie „Sposoby udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy
domowej”
Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych – konferencja w WUW Poznań
Konferencja nt. „Przemoc – problem i wyzwanie”
Szkolenie „ Zagadnienia HIV AIDS w kontekście zdrowia psychicznego”
Spotkanie instruktażowe dot. realizacji projektów systemowych na 2011 rok

Kadra PCPR Wągrowiec podnosiła także swoje kwalifikacje i kompetencje na uczelniach wyższych:
 1 osoba ( Pani Daria Strenczak- księgowa) – ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo
( finansowanie we własnym zakresie);
 2 osoby ( Pani Lucyna Ostapiuk – st. specjalista ds. reintegracji oraz Edyta Owczarzak
– kierownik) ukończyły studia podyplomowe finansowane ze środków Unii Europejskiej –
analogicznie na kierunkach: Zarządzanie projektami oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Uczestnictwo przedstawicieli PCPR w spotkaniach okolicznościowych
Organizator

Tematyka spotkania

Stowarzyszenie ks. J. Niwarda
Musollfa Wągrowiec

Konferencja „Hospicjum to też życie” – 5 lecie funkcjonowania Hospicjum im. Miłosiernego
Samarytanina

TV Polsat – redakcja programu
Interwencja
Zakład Aktywności Zawodowej
Gołaszewo
PCPR Wągrowiec
PCPR Wągrowiec
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Rehabilitacja Wągrowiec
Wtz Wągrowiec
Wtz Wapno

Realizacja reportażu społecznego dotyczącego małoletniego podopiecznego PCPR

Zarząd Koła Polskiego Związku
Niewidomych – Okręg Wągrowiec
Gołaniecki Ośrodek Kultury
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Wielspin Wągrowiec
Dom Dziecka Szamocin

Spotkanie integracyjne „Na wesoło z Biała Laską”

Ośrodki Pomocy Społecznej
z terenu powiatu wągrowieckiego
WPOW Wągrowiec

Spotkanie okolicznościowe z okazji 20-lecia ops-ów

Wielspin Wągrowiec
WPOW Wągrowiec

Uroczyste pożegnanie dyrektora – Pani Aliny Poczekaj
Uczestnictwo w posiedzeniu Stałego Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

PCK Wągrowiec

Uczestnictwo w obchodach Międzynarodowego Dnia czerwonego Krzyża

Głos Wągrowiecki
PCPR Wągrowiec

Udział w pracy Kapituły Konkursowej „ Wolontariusz Roku 2010”
Inauguracja działań w ramach programu PCPR pn. „ Zostań moją rodziną”
Uroczyste obchody Dnia Rodzin zastępczych
Prelekcja dla uczestniczek projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS

Stowarzyszenie Rehabilitacja
Wągrowiec
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
Wągrowiec
Starostwo Powiatowe Wągrowiec i
Dyrektor PUP

Spotkanie podsumowujące działalność w roku 2010
Spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Głogów
Balik Noworoczny dla dzieci z rodzin zastępczych
Walne zebranie Stowarzyszenia ( organizacji pożytku publicznego)
Uczestnictwo w Śniadaniu Wielkanocnym
Uczestnictwo w Śniadaniu Wielkanocnym

Spartakiada Sportowo-Rekreacyjną z okazji Światowego Dnia Inwalidy
Prezentacja zmodernizowanego kompleksu gastronomicznego
Uczestnictwo w posiedzeniu Stałego Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Uroczyste uruchomienie zaadoptowanych dla potrzeb placówki nowych pomieszczeń

Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2009/2010
Uczestnictwo w konferencji nt. „Publiczne Służby Zatrudnienia w Powiecie Wągrowieckim
1990 – 2010”
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Środowiskowy Dom Samopomocy
Wągrowiec
PZERiI w Wągrowcu
WTZ Wapno
Wtz Wapno
SOSW Wągrowiec
Starostwo Powiatowe Wągrowiec
WPOW Wągrowiec

Uczestnictwo w Jubileuszu 5- lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu

Gimnazjum Miejskie Wągrowiec
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w
Pile

Europejska Debata dotycząca walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Udział w uroczystym otwarciu Młodzieżowego Centrum Kariery w Wągrowcu

PCPR Wągrowiec
Zarząd Koła Powiatowego Polskiego
Związku Niewidomych w Wągrowcu
WPOW Wągrowiec

Spotkanie Starosty z nową zawodową rodzina zastępczą
Zaproszenie na spotkanie „ Opłatek Wigilijny”

PCPR, rodzina zastępcza Skoki

Uczestnictwo w spotkaniu z podopiecznymi wielodzietnej rodziny zastępczej pp.
Ludzkowskich
Zaproszenie na uroczyste wręczenie nagrody „Złota Pieczęć” 2010
Spotkanie Wigilijne
Uczestnictwo w spotkaniu ze św. Mikołajem” Integracja Na Sportowo
I
Świątecznie”
Koncert Charytatywny pt. „Serce na Wigilię”
Uczestnictwo w Spotkaniu Wigilijnym
Uczestnictwo w Opłatku Wigilijnym
Uczestnictwo w Spotkaniu wigilijno-noworocznym

Starostwo Powiatowe Wągrowiec
WTZ Wągrowiec
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
GIMNAZJUM Nr 1 Wągrowcu
WTZ Wapno
PZEIR Wągrowiec
WPOW Wągrowiec
PCPR Wągrowiec

Uczestnictwo w obchodach Dnia Seniora
Uczestnictwo w Festiwalu piosenki „Radosna Nutka”
Uczestnictwo w obchodach
Uroczystość z okazji 45-lecia Szkolnictwa Specjalnego oraz Dnia Patrona
Spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka

Uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka

Organizacja i uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym działania na rzecz rodzin
zastępczych oraz beneficjentów projektu systemowego

Mierniki jakości realizowanych zadań

3.3.13.
Kontrole

W roku 2010 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.

1.
2.
3.
4.

PCPR

OIK

PZON

Razem

Starostwo Powiatowe

6.
7.

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

8.

Państwowa Inspekcja Pracy

9.

Inne

5.

Wapno

Wągrowie
c

Szczegółowe zestawienie dokonanych kontroli przedstawia tabela
Lp
Jednostka
Liczba kontroli
kontrolująca
DPS
WPOW
WTZ
PCPR

RAZEM

1
1
1

1
1

1
2
3
1

1
1

2

2

1
-

1

1
(SP)
4

1 ( SP))
4

1
1
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2

1

-

1 (WUP)
1 ( K.R.)
3

4
14
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Skargi i wnioski
W okresie sprawozdawczym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły 3 skargi
i 1 wniosek od 3 osób . W porównaniu do roku 2009 wpłynęło ich o 6 mniej .
Przedmiotem skarg była: odmowa przyznania dofinansowania ze środków PFRON
oraz uzasadniona odmowa udzielenia wsparcia psychologicznego

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.
Łącznie w roku 2010 po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wydano:
- 255 nowych decyzji administracyjnych ( w dwóch przypadkach nastąpiło odwołanie od decyzji,
z czego w jednym Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję PCPR, w drugim
przypadku – po ponownym zbadaniu sytuacji decyzja została zmieniona przez centrum na korzyść
strony)
- 42 skierowania do wpow Wągrowiec
- 33 decyzje kierujące do DPS Srebrna Góra
- oraz 1052 rozstrzygnięcia 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

1

Placówka

PCPR
Wągrowiec

Nazwa zadania do realizacji
w 2012 roku

Koszt ogółem w zł

mieszkanie chronione dla 2
usamodzielniających się wychowanków

50.000,00

utworzenie i funkcjonowanie 4 nowych
rodzin zastępczych zawodowych

170.000,00

likwidacja barier architektonicznych
w siedzibie PCPR- montaż platformy
pionowej ( parter- piętro budynku)

3

WPOW
Wągrowiec

4

wtz
Wągrowiec

50.000,00

Podwyższenie wysokości kwot pomocy
pieniężnej przysługującej rodzinom
zastępczym oraz na kontynuowanie
nauki na podst. art. 90a ustawy
( o 100 zł/m-ąc)
Zakup pojazdu dla potrzeb placówki

180.000,00

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

120.000,00
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Uwagi
- adaptacja pomieszczeń
stanowiących zasoby
powiatowe/ ew. wynajem
- roczny koszt wynagrodzeń
4 rodzin
potencjalne źródło
dofinansowania – projekt
systemowy EFS

50.000,00
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE - ZADANIA DO realizacji w 2012 roku
Nazwa zadania
Szacunkowy koszt
(inwestycja/remont/zakup)
(min. 30 tys. zł.)
Wymiana okien w budynkach
350.000,00
Wymiana pokrycia dachowego
Remont elewacji budynków
Rewaloryzacja zabytkowego parku
Remont łazienek
Zakup wyposażenia do pokoi: meble, łóżka
Wymiana i modernizacja instalacji CO
Zakup podnośników do wanien

Proponowany termin rok realizacji
2011 - 2014

400.000,00

2012 - 2014

400.000,00

2012 - 2014

1.000.000,00

2011 - 2014

100.000,00

2012 - 2012

55.000,00

2011 - 2012

80.000,00

2012 - 2014

50.000,00

2012-2013

Autor dokumentu: Edyta Owczarzak
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