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Szanowni Państwo Radni,
W ramach samorządu terytorialnego realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
spoczywa zarówno na gminach jak i na powiatach.
Rozwiązywanie to jest zbieŜne z zasadą pomocniczości, przewidującą usytuowanie zadań
słuŜących zaspokojeniu potrzeb obywateli moŜliwie najbliŜszym poziomie organizacyjnym
Zakres wykonywanych przez samorządy zadań z zakresu pomocy społecznej nie jest stały,
poniewaŜ obserwowana jest tendencja przekazywania jednostkom samorządu
terytorialnego coraz większej liczby zadań bez przekazania niezbędnych środków,
za pomocą których zadania te będą realizowane.
Obecny zakres zadań realizowanych przez gminy i powiaty nie jest docelowy, bowiem wśród
zadań wykonywanych teraz przez powiaty znajdują się takie, które z uwagi na ich
środowiskowy charakter mogą być realizowane przez gminy.
Infrastrukturę jednostek pomocy społecznej funkcjonujących w obecnym stanie w Powiecie
Wągrowieckim przedstawia schemat poglądowy.
Do zadań powiatu, stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie
powiatowym naleŜą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy
społecznej, polityki prorodzinnej czy wspierania osób niepełnosprawnych.
Zadania powiatu z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej wynikają głównie
z postanowień:
- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz w mniejszym stopniu innych ustaw i aktów wykonawczych do nich.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił się charakter zadań wykonywanych przez
powiat. O ile początkowo przewaŜały zadania z zakresu administracji rządowej, o tyle
obecnie mają one ograniczone znaczenie, natomiast dominują zadania powiatu,
przy czym na ich realizację powiat otrzymuje celowe środki finansowe z budŜetu państwa.
Stojące przed nim zadania powiat moŜe wykonywać sam bądź przy pomocy innych
podmiotów, jeśli przekaŜe je w drodze porozumienia bądź zleci w drodze umowy
cywilnoprawnej, jak równieŜ moŜe rozszerzyć zakres wykonywanych zadań i przejąć
dodatkowe zadania od województwa samorządowego bądź od organu administracji rządowej
w drodze porozumienia.
Zadania koordynatorów polityki społecznej na terenie powiatów pełnia, w imieniu
Starostów, centra pomocy rodzinie. Kierownik składa
Radzie Powiatu coroczne
sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy
społecznej. W następstwie tego wykazu potrzeb Rada opracowuje i wykonuje lokalne
programy pomocy społecznej.
Wypełniając zobowiązanie wynikające z art. 112 ust.12 ustawy o pomocy społecznej
przedkładam do Państwa dyspozycji dokument, który stanowi roczne podsumowanie
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – koordynatora realizacji zadań polityki
społecznej w Powiecie Wągrowieckim oraz powiatowych jednostek pomocy społecznej.
Zapewniam Państwa, Ŝe w system pomocy społecznej funkcjonujący w Powiecie
Wągrowieckim jest systemem wydolnym. Dzięki zaangaŜowaniu, operatywności,
elastyczności, otwartości na zmiany pracowników jednostek pomocy społecznej powiecie ,
system ten jest permanentnie doskonalony, transparentny, pozwalającym na udzielenie
profesjonalnej, adekwatnej do potrzeby i okoliczności pomocy oraz wsparcia na poziomie
co najmniej obowiązującego standardu.
Z powaŜaniem
Edyta Owczarzak – kierownik PCPR Wągrowiec
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INFRASTRUKTURA JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE WĄGROWIECKIM
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SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA:
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Zadania powiatowych jednostek pomocy społecznej
1.1. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej
1.2. Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
1.3. wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2.
Finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w 2009 roku
2.1. Dochody budŜetowe
2.2.1. Wydatki budŜetowe ( z budŜetu powiatu)
2.2.2. Wydatki budŜetowe ( środki unijne, dotacje)
2.2.3. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3.
Działalność powiatowych/nadzorowanych przez PCPR i finansowanych przez powiat
placówek pomocy społecznej, w tym wspierających osoby niepełnosprawne
3.1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku w Srebrnej Górze
3.1.1. Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem
3.2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu
3.2.1. Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem
3.3. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie
3.4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wągrowcu
4.
Działalność jednostek wchodzących w skład struktury Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wągrowcu
4.1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu
4.2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
4.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
4.3.1. Organizowanie rodzinnej opieki zastępczej
4.3.1.2. Rodziny zastępcze niespokrewnione zawodowe
4.3.1.2. Rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione
4.3.1.2. Współpraca z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym
4.3.1.2. Inne działania na rzecz rodzinnej opieki zastępczej
4.3.2. Pomoc usamodzielnianym wychowankom
4.3.3. Organizowanie opieki w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych
4.3.4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
4.3.4.1. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych
4.3.4.2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i pomocnicze
4.3.4.3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
4.3.4.4. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
4.3.4.5. Realizacja programów celowych PFRON
4.3.5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
4.3.6. Realizacja projektu systemowego współfinansowanego ze środków UE
4.3.7 Realizacja załoŜeń Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej
4.3.8. Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem PCPR
5. Mierniki jakości realizowanych przez jednostki zadań
5.1. Kontrole
5.2. Skargi i wnioski
5.3. Decyzje i odwołania
6. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej w powiecie wągrowieckim
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1.
1.1.

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

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 pienięŜnej 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 młodzieŜy, w tym placówek
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a takŜe tworzenie i wdraŜanie programów pomocy
dziecku i rodzinie;
5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, równieŜ
na terenie innego powiatu;
6) przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom
opuszczającym
całodobowe
placówki
opiekuńczo-wychowawcze
typu
rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne
ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub
młodzieŜowe ośrodki wychowawcze;
7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do Ŝycia, młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne
ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę
lub młodzieŜowe 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 niŜ jednej gminy oraz powiatowych
ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy,
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, równieŜ
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 naleŜy:
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 Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
4) udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach
zastępczych dzieciom cudzoziemców ;
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. 2008 Nr 14, poz. 92 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:
w zakresie rehabilitacji społecznej:
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;
2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji
programów;
3) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
5) 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 młodzieŜy;
6) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
7) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
8) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej
lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
1.3. WYNIKAJĄCE Z USTAWY
Do zadań własnych powiatu naleŜy :

O

PRZECIWDZIAŁANIU

PRZEMOCY

W

RODZINIE

1) tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat naleŜy w szczególności:
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1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

2.

FINANSOWANIE ZADAŃ W POWIECIE WĄGROWIECKIM

2.1. DOCHODY BUDśETOWE
W roku 2009 dochody własne powiatu wypracowane przez jednostki, w dziale 852 i 853 - Pomoc
społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały zaplanowane w kwocie
1.732.464 zł, a wykonanie wyniosło – 1.738.869,00 zł
co stanowi 100,37 % planu.
NajwyŜsze dochody na koniec roku 2009 roku osiągnięto w rozdziale 85202 – Dom pomocy
społecznej - jest to kwota 874.990,00 zł, która stanowi 50,5 % wykonanych wszystkich dochodów
łącznie.

Dział

Rozdział

Realizację dochodów własnych powiatu WĄGROWIECKIEGO w latach 2008-2009 w dziale
852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , ujęto w
poniŜszej tabeli:

Treść zadania

1

2

3

852

4

5

6

7

8

Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo
85201 -wychowawcze

0

5.000

6.476,36

-

130

Placówki opiekuńczo
-wychowawcze
85201 (porozumienia)

211.701

298.704

263.457

124

88

943.865

962.533

874.990

92,7

90,9

347.427

418.499

411.091

118

98

124

110

144

116

131

0

500

0

0

0

10.925

12.118

11.673

107

96

49.436

35.000

41.850

85

120

Dom pomocy
społecznej
Rodziny zastępcze
85204 (porozumienia)
85202

Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie
Ośrodek Interwencji
85220 Kryzysowej
85218

853

%
wykonania
Dynamika
Wykonanie Plan na 2009 Wykonanie w
planu
w%
w roku 2008 po zmianach roku 2009
6:5
6:4

Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

Zespoły ds. Orzekania
85321 o Niepełnosprawności
Państwowy Fundusz
85324 Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Dom Pomocy Społecznej otrzymał darowizny ( artykuły spoŜywcze) na kwotę 3.283,80 zł ( z Banku śywności)

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu otrzymała od darczyńców
darowizny (artykuły spoŜywcze, chemiczne, środki czystości) wycenione na kwotę 1.750,00 zł

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2009 roku
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2.2.

WYDATKI

2.2.1. Wydatki budŜetowe (z budŜetu powiatu)
W okresie sprawozdawczym wydatki budŜetowe w zakresie pomocy społecznej były
realizowane w następujących działach:
•

dział 851 „Ochrona zdrowia”

85156 –„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego” - wydatki budŜetowe w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 4.574,00 zł.
Wykonanie wyniosło 4.573,80 zł, co stanowi 100 % planu.
Opłacono 121 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 11 dzieci nieobjętych przedmiotowym ubezpieczeniem,
przebywających w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Wągrowcu.

•

dział 852 „Pomoc społeczna”

Środki w tym dziale przeznaczone były na bieŜącą działalność:

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ( 457.744 zł)
 Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR ( 84.571 zł),
 na pomoc finansową rodzinom zastępczym, w tym zawodowym rodzinom zastępczym








(1.342.140 zł ),
wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze (171.162 zł)
wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze (52.529 zł );
działalność placówki opiekuńczo- wychowawczej w powiecie ( 950.039,17 zł);
odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z Powiatu
Wągrowieckiego (775.181 zł);
działalność domu pomocy społecznej – ( 1.791.039 zł)
zadania zlecone organizacjom pozarządowym-( 12.000 zł)
dotacja na działalność wtz ( 10%)- (67.043,20)

.
•

dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

 koszty obsługi i prowadzenia bieŜącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności na łączną kwotę 28.984,00 zł;

 udział własny w projekcie systemowym PO KL, realizowanym przez PCPR – 12.004,00zł
2.2.2. Wydatki budŜetowe (środki unijne, dotacje)
W okresie sprawozdawczym, na pomoc społeczną (dział 852) oraz na pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej (853) uzyskano środki, wprowadzone do budŜetu PCPR w wysokości
362.920,73 zł , tj.

 16.782 zł – środki z MPiPS na realizację zadań w ramach programu opieki nad dzieckiem i
rodziną;



141.503 zł – środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na bieŜącą działalność PZON w Wągrowcu.



204.635,73 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu
systemowego

Ogółem, zaplanowane wydatki w wysokości 8.286.161,55 zł wykonano w kwocie
8.261.020,65 zł, co stanowi 99,7 % planu.

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2009 roku
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Dział

Rozdział

Realizację wydatków ujętych w budŜecie Powiatu WĄGROWIECKIEGO w latach 2008-2009 w dziale
852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, ujęto w poniŜszej
tabeli:

Treść zadania

1

2

3

851

85156

852

Wykonanie w Plan roku
roku 2008
2009
4

Dynamika
w%
% wykonania
Wykonanie
planu
za rok 2009
6:4
6:5

5

6

7

8

Ochrona zdrowia

6.691

4.574

4.573,80

69

100

Składka na ubezpieczenia
zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

6.691

4.574

4.573,80

69

100

99

Pomoc społeczna
Placówka opiekuńczo –
85201 wychowawcza

841.409

963.540

950.039,17

113

99

Placówki opiekuńczowychowawcze
85201 ( porozumienia)

729.093

777.275

775.181

106

99

42.136

52.529

52.529

125

100

1.624.257

1.791.048

1.791.039

110,27

100

991.234

1.158.751

1.156.320

117

99

163.285

171.717

171.162

105

99

85204 Rodziny zastępcze –
porozumienia

109.518

186.231

185.794

170

99

85218 Powiatowe centra
pomocy rodzinie

402.973

459.419

457.744

114

99

85.092

84.571

135

99

16.782

16.455

-

98

Placówki opiekuńczowychowawcze
85201 ( kontynuacja nauki,
pomoc rzeczowa )
Domy pomocy
społecznej
Rodziny zastępcze
( świadczenia i
85204
wynagrodzenia z
pochodnymi )
85202

Rodziny zastępcze
( kontynuacja nauki,
usamodzielnienia)

Jednostki
specjalistycznego
62.851
poradnictwa,
85220
(8.500 środki
mieszkania chronione i
administracji
ośrodki interwencji
rządowej)
kryzysowej
Pozostała działalność –
dotacja z MPiPS
85295
-

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2009 roku
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Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

853

387.127

386.259

99

14.439

28.984

28.810

200

99

148.350

141.503

141.503

95

100

10.865

12.004

12.004

110

100

181.587

204.636

203.942

112

99

Dotacja na działalność
bieŜącą warsztatów terapii
zajęciowej
w
Wągrowcu i Wapnie

59.628

67.049

67.043,20

112

99,99

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

19.994

12.000

10.697,28

53

89,14

Zespoły ds. orzekania
- środki i własne

85321
-środki administracji
rządowej
Pozostała działalność –

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

Razem działy
851, 852, 853

5.408.310

6.520.261 6.459.666,45

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2009 roku
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2.2.3.

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.676.042 zł, z czego wykorzystano 99,9 %, co stanowi kwotę 1.675.495 zł.
Rodzaje zadań powiatu
(zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
Wągrowieckiego)

Ogółem środki dla powiatu
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania
kosztów działania warsztatu terapii
zajęciowej
Podział środków:
Udzielanie jednorazowej bezzwrotnej
pomocy finansowej na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej ( art. 12a. ust. 1)
Pracodawcy- zwrot kosztów wyposaŜenia
stanowiska pracy dla osoby
niepełnosprawnej ( art. 26e. ust.1)
Finansowanie kosztów szkoleń osób
niepełnosprawnych
(art. 38 i 40 )
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)
Dofinansowanie sportu, kultury , rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych
( art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. b)
Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych
(art. 35a ust.1 pkt. 7 lit.d )

Wysokość
środków PFRON
zgodnie
z algorytmem

Wysokość środków
wykorzystanych

%
wykorzystania

Kwota
niewykorzystana

1.676.042,00

1.675.495,65

99,9

546,35

961.740,00

961.516,41

99,9

223,59

714.302,00

713.979,24

99,9

322,76

186.555,00

186.555,00

100

-

113.430,00

113.430,00

100

-

3.710,00

3.709,67

99,9

0,33

86.840,00

86.840,00

100

-

225.692,00

225.666,57

99,9

25,43

6.048,00

6.047,80

99,9

0,20

92.027,00

91.730,20

99,7

296,8

Dodatkowo otrzymano środki PFRON w kwocie 89.858,55 zł, która obejmuje:
 11.672,55 zł – realizacja programu celowego „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie
publicznej”
 36.285,00 zł - realizacja programu „Wyrównywanie róŜnic między regionami”
 41.901,00 zł - koszt obsługi zadań PFRON (2,5% środków przekazanych powiatowi
przez PFRON).

Reasumując, w okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
nadzorowało przepływ środków w łącznej wysokości 9.999.889,65 zł ;
w tym wydatki w wysokości 8.261.020,65 zł,
dochody 1.738.869 zł

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2009 roku
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3. Działalność powiatowych/nadzorowanych i finansowanych przez powiat placówek pomocy społecznej, w tym wspierających osoby niepełnosprawne

3.1.

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Srebrnej Górze

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: mgr Katarzyna Wiśniewska tel. 67-2611465
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)

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze istnieje od 1981 roku.
Funkcjonuje w zespole pałacowo- parkowym zbudowanym na przełomie XVIII i XIX wieku.
Zespół pałacowy tworzą trzy wolno stojące budynki usadowione na terenie zabytkowego
parku o powierzchni 16 ha.
W dwóch budynkach o łącznej powierzchni 960 m 2 zamieszkują pensjonariusze domu
pomocy społecznej , w trzecim budynku - tzw. głównym znajduje się kuchnia, stołówka,
sala rehabilitacyjna, pomieszczenie do terapii zajęciowej, magazyn, kotłownia,
pomieszczenia administracji, 3 sale.
Obiekt połoŜony w okolicy rolnej , oddalony o 4 km od Wapna - siedziby gminy.

BudŜet w roku 2009 ( w tym dotacja): 1. 791.048,00 zł ( 481.787,00 zł )
Środki pozabudŜetowe: 6.072,00 zł, z czego:
·
6.072,00 zł - darowizny rzeczowe

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2009 roku
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3.1.1.Wybrane zagadnienia związane z działalnością domu:

-

-

35/35

w tym:

Ogółem
4

faktyczny

60

Średni koszt
utrzymania
mieszkańca
Ogłoszony*

Dom Pomocy
Społecznej dla
osób w podeszłym
wieku w Srebrnej
Górze

Pracownicy placówki
( w przeliczeniu na etaty)

dział opiekuńczo-terapeutyczny

1.

Nazwa i typ
placówki

Liczba osób przyjętych w 2009 r

L
p.

Liczba miejsc

ZATRUDNIENIE

22

2.004,43

2.220,21

dyrektor – 1 etat,
główna księgowa – 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 magazynier
i konserwator),
kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego – 1 etat,
pracownicy działu terapeutyczno - opiekuńczego – 21 osób (w tym: pracownicy socjalni – 2, instruktor
terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pokojowe – 8, opiekun – 8, instruktor KO)
umowa zlecenie – 1 osoba ( psycholog)

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PRACOWNIKÓW
Zabiegi pielęgnacyjno – higieniczne przy osobach leŜących - szkolenie praktyczne
Rola pracownika pierwszego kontaktu w DPS, praca z podopiecznym, dokumentacja tworzenia
indywidualnych planów wsparcia
Działalność zespołu terapeutyczno – opiekuńczego na podstawie rozporządzenia w sprawie domów
pomocy społecznej
Analiza pracy pracownika pierwszego kontaktu w stosunku do podopiecznych
Prawa i obowiązki mieszkańców DPS w świetle przepisów prawnych
Praca z mieszkańcem uzaleŜnionym od alkoholu
Procedura dotycząca zabezpieczenia rzeczy osobistych zmarłych mieszkańców, zagospodarowanie
przedmiotów i rzeczy osobistych po zmarłym mieszkańcu
Zapoznanie z procedurą dotyczącą zasad przestrzegania intymności
Zasady organizacji pracy w DPS
Zakres usług świadczonych przez DPS
Zasady organizacji pracy w DPS oraz kierunki prowadzonej terapii
Metody pracy z mieszkańcami DPS
Prawa mieszkańca domu oraz kierunki prowadzonej terapii i metody pracy z mieszkańcami
Dokumentacja socjalna w DPS
Plan wspierająco – rehabilitacyjny (przykłady)
UzaleŜnienia
Posługa kapłańska dla mieszkańców DPS oraz zasady uczestnictwa w naboŜeństwach religijnych
Obsługa systemu sygnalizacji poŜarowej i oddymiania klatki schodowej.
Zasady działania i obsługa odbiornika identyfikacyjnego.
Wypalenie zawodowe
Konflikty
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2.01.2009r.
2.01.2009r.
3.02.2009r.
25.02.2009r.
25.03.2009r.
23.04.2009r.
26.05.2009r.
24.06.2009r.
10.09.2009r.
16.09.2009r.
23.09.2009r.
30.09.2009r.
22.10.2009r.
5.11.2009r.
5.11.2009r.
9.11.2009r.
9.11.2009r.
6.11.2009r.
26.11.2009r.
19.11.2009r.
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Choroba Alzheimera
Komunikowanie się
OdleŜyny
Reumatoidalne Zapalenie Stawów
Cukrzyca
śywienie osób starszych

26.11.2009r.
19.11.2009r.
3.12.2009r.
10.12.2009r.
17.12.2009r.
17.12.2009r.

PodwyŜszanie kwalifikacji : 1 osoba – na studiach licencjackich - 1 osoba – na studiach podyplomowyc

REALIZACJA PROGRAMU NAPRAWCZEGO

Nazwa zrealizowanego zadania

Data wykonania

MontaŜ systemu przyzywowego
Materiały do remontów

Koszt realizacji zadania w zł

V
Cały rok

2.293,00
31.482,79

Dostosowanie budynków do wymogów ochrony
przeciwpoŜarowej

VIII - X

105.000,00

Zakup mebli do pokoi oraz kuchenki
terapeutycznej

VI - XI

8.208,39

Modernizacja pralni

X

32.959,00

Remont schodów wraz z budową podjazdów

X

11.704,46

Rekonstrukcja muru oporowego

VII

14.843,10

VIII – X

18.140,00

Zakup pralnico - wirówki

Instalacja sygnalizacji poŜaru

X

26.047,00

Zakup drzwi z samootwieraczem

X

16.000,00

Zakup szorowarki do podłogi

X

4.950,00

Remonty pomieszczeń

Cały rok

6.506,65

Zatrudnienie psychologa – umowa - zlecenie

Cały rok

2.000,00

OGÓŁEM

dps Srebrna Góra

podjazd do budynku

PCPR Wągrowiec- sprawozdanie z działalności w 2009 roku
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poręcze – wejście główne

wnętrza domu

IMPREZY KULTURALNO – OŚWIATOWE
DATA
06.01.09.

NAZWA UROCZYSTOŚCI

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
30

MIEJSCE

25

DPS

l. nieogr.

DPS

13

DPS

58

DPS

14

DPS

14

Kościół

10.01.09.

Wspólne śpiewanie kolęd oraz wspomnienia mieszkańców
o świętach spędzonych w domu
Wspólne śpiewy kolęd w Srebrnej Górze

19.01.09.

Uroczystość imieninowa mieszkańca

21.01.09.

Dzień Babci i Dziadka

24.01.09.

Kolęda – odwiedziny kapelana u mieszkańców

03.02.09.
11.02.09.

Spotkanie integracyjne mieszkańców przy kawie
herbacie – wspólne śpiewanie oraz rozmowy
Światowy Dzień Chorych i Niepełnosprawnych

12.02.09.

Walentynki

10

DPS

17.02.09.

4

Wągrowiec

19.02.09.

Wyjazd do Wągrowca – zakupy, odwiedziny mieszkańców
w szpitalu
Tłusty Czwartek

20

DPS

25.02.09.

Msza św. z okazji Środy Popielcowej

12

Kościół

02.03.09.

Uroczystości z okazji imienin Heleny

Wielki Post
02.04.09.
03.04.09.
07.04.09.
08.-10.
04.09.
13.04.09.

i

DPS

l. nieogr.

DPS

Rekolekcje wielkopostne Droga KrzyŜowa Gorzkie śale

10

Kościół

Wyjazd do Wągrowca na zakupy na targ oraz odwiedziny
mieszkańca w szpitalu
Wspomnienie o Janie Pawle II – spotkanie

3

Wągrowiec

Wyjazd do Wągrowca – odwiedziny mieszkańca
szpitalu
Triduum Paschalne

w

Msza św. Wielkanocna w DPS

24

DPS

4

Wągrowiec

10

Kościół

ok. 50

DPS

23.04.09.

90 – te urodziny mieszkanki

l. nieogr.

DPS

08.05.09.

Uroczystość imieninowa

l. nieogr.

DPS

15.05.09.

Uroczystość imieninowa

l. nieogr.

DPS

26.05.09.

Dzień Matki

14

DPS

cały maj

NaboŜeństwo majowe

l. nieogr.

DPS

05.06.09.

l. nieogr.

DPS

11.06.09.

Uroczystość z okazji urodzin
p. Eleonory Jaskóły (102 lata)
BoŜe Ciało

10

Kościół

23.06.09.

Powitanie lata w DPS w Nakle

6

30.06.09.

15

01.07.09.

Spotkanie integracyjne mieszkańców na świeŜym powietrzu
przy kawie, wspólne śpiewanie i rozmowy
Uroczystość imieninowa

DPS Nakło
n.Notecią
DPS

l. nieogr.

DPS

15.07.09.

Uroczystość imieninowa

l. nieogr.

DPS

16.07.09.

Wyjazd do Wągrowca z mieszkańcami na zakupy

13

Wągrowiec
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20.07.09.
31.07.09.
11.09.09.
18.09.09.
21.09.09.
17.10.09

30.10.09
19.11.09
20.11.09
24.12.09

Uroczystość imieninowa

l. nieogr.

DPS

Uroczystość urodzinowa

l. nieogr.

DPS

Uroczyste spotkanie z okazji 80-tych urodzin mieszkanek

30

DPS

Odwiedziny mieszkańców przez Księdza Arcybiskupa
Henryka Muszyńskiego
Wycieczka do Biskupina
XV Festyn Archeologiczny
Uroczystość z okazji imienin mieszkańców z udziałem
chóru „ASTER” z Rogowa
Spotkanie integracyjne przy ognisku z udziałem
mieszkańców i uczestników zajęć WTZ Wapno

Liczba
nieograniczona
5

DPS
Biskupin

30

DPS

20

DPS

Przedstawienie „Piękna
i Bestia” w wykonaniu uczestników WTZ z Wągrowca
Zabawa andrzejkowa z udziałem mieszkańców oraz
zaproszonych gości z Kół Emerytów i Rencistów
Wigilia – wspólne spotkanie mieszkańców

6
23

MDK
Wągrowiec
DPS

27

DPS

Dzień Kobiet

Andrzejki

Spotkanie z arcybiskupem

Dzień Matki

Biskupin

Wigilia

TERAPIA ZAJĘCIOWA MIESZKAŃCÓW
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MIESIĄC
styczeń

luty

marzec

kwiecień

RODZAJ ZAJĘĆ

LICZBA
UCZESTNIKÓW

Zajęcia plastyczne – malowanie farbami plakatowymi(pejzaŜ zimowy)
Zdjęcie dekoracji boŜonarodzeniowej
Papieroplastyka – laurki
Czytelnictwo, biblioterapia
Terapia przyłóŜkowa dostosowana do indywidualnych moŜliwości mieszkańca
Walentynkowy wystrój domu – serduszka z papieru, aniołki
Wydzieranki, wyklejanki – tworzenie obrazków
Terapia przyłóŜkowa – czytanie prasy i ksiąŜek
Zajęcia świetlicowe – warcaby, chińczyk, puzzle

8
4
5
10
6
10
6
5
5

Rysunek – kredki, pastele, pisaki
Projektowanie i wykonanie gazetki ściennej (wspomnienie o Janie Pawle II)
Papieroplastyka – kwiaty
Terapia przyłóŜkowa – kolorowanki, indywidualna rozmowa

8
3
4
5
10

Dekoracje wielkanocne:
- ozdobne pisanki wykonane róŜnymi technikami wycinanki – jajka, zajączki,
kurczaczki,
stroiki świąteczne z gryszpanu,
kartki świateczne wykonane róŜnymi technikami
Zajęcia świetlicowe – gry planszowe, puzle
Terapia przyłóŜkowa – czytanie ksiąŜek, rysunek
„Majowe” wspólna modlitwa mieszkańców
Werandowanie, spacery na terenie DPS
Papieroplastyka – wiosenne kwiaty z bibuły
Czytelnictwo, biblioterapia
Terapia przyłóŜkowa – śpiewanie piosenek

4
5
lp. nieograniczona
lp. nieograniczona
6
10
6

Zajęcia plastyczne – malowanie akwarelami
Bukieciarstwo – układanie kwiatów w koszykach
Werandowanie, spacery na terenie DPS
Muzykoterapia – wspólne śpiewanie piosenek
Terapia przyłóŜkowa – rysunek, indywidualna rozmowa
Malowanie farbami plakatowymi – pejzaŜ
Muzykoterapia – wspólne śpiewanie piosenek
Werandowanie – spacery
Czytelnictwo, biblioterapia
Terapia przyłóŜkowa – gry, czytanie prasy

4
7
lp. nieograniczona
lp. nieograniczona
5
4
lp. nieograniczona
lp. nieograniczona
8
4

sierpień

Wydzieranki, wyklejanki
Gry i zabawy na świeŜym powietrzu
Werandowanie – spacery
Muzykoterapia – wspólne śpiewanie piosenek
Terapia zajęciowa – wydzieranki, czytelnictwo

6
11
lp. nieograniczona
lp. nieograniczona
6

wrzesień

Malowanie farbami witraŜowymi na szkle
Wykonanie jesiennych bukietów
Zbieranie materiału przyrodniczego
Terapia przyłóŜkowa – czytanie ksiąŜek, kolorowanki
Czytelnictwo, biblioterapia

październik

Wykonanie jesiennych liści róŜnymi technikami
Wykonanie stroików na róŜne okazje
Gry świetlicowe (chińczyk, warcaby)
RóŜaniec – wspólna modlitwa

listopad

Wykonanie kart okolicznościowych róŜnymi technikami
Malowanie farbami transparentnymi na szkle
Terapia przyłóŜkowa – czytanie ksiąŜek, rozmowa indywidualna
Czytelnictwo, biblioterapia
Muzykoterapia – wspólne śpiewanie piosenek

maj

czerwiec

lipiec

grudzień

Wykonanie kart świątecznych
Stroiki świąteczne tworzone z naturalnego tworzywa
Dekoracja wnętrz domu – ubieranie choinek
Terapia przyłóŜkowa – śpiewanie pastorałek
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10
1
5
10
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ergoterapia

REHABILITACJA
W 2009 roku DOM oferował mieszkańcom szeroki zakres usług rehabilitacyjnych, z których korzystało
systematycznie 25-ciu mieszkańców.
W stosunku do osób poruszających się samodzielnie prowadzono zajęcia w sali rehabilitacyjnej, gdzie ćwiczono
na sprzęcie do rehabilitacji ( bieŜnia rehabilitacyjna, ergonometry rowerowe, rotory kończyn górnych i dolnych,
wioślarz) oraz ćwiczenia ( czynne, czynne wspomagane oraz ćwiczenia w odciąŜeniu) jak równieŜ masaŜe
(głównie kończyn dolnych).
Na zajęcia odbywające się w sali rehabilitacyjnej uczęszczało siedmiu mieszkańców, którzy wykonywali ćwiczenia
na sprzęcie rehabilitacyjnym; głównie jazda na ergonometrie rowerowym. W przypadku jednego mieszkańca
przeprowadzono ćwiczenia w odciąŜeniu; ćwiczenia redresyjne kończyn dolnych oraz masaŜ i ćwiczenia dłoni.
W stosunku do osób, które nie poruszają się samodzielnie proponowano rehabilitację przyłóŜkową
w pokojach mieszkańców. Z tej oferty skorzystało osiemnastu mieszkańców.
Podczas tego typu rehabilitacji wykonywano głównie masaŜe kończyn dolnych; kręgosłupa; ćwiczenia czynne,
czynne wspomagane oraz bierne; jak równieŜ naukę chodzenia przy balkoniku, przy poręczy, o lasce lub kuli.
MasaŜ wykonywano u pięciu mieszkańców w przypadku czterech dotyczył on kończyn dolnych zaś w przypadku
jednej mieszkanki masowano kręgosłup.
Naukę chodzenia prowadzono u sześciu osób (chodzenie przy balkoniku u dwóch mieszkanek; o kuli jedna
mieszkanka; o lasce jedna mieszkanka) dodatkowo u trzech osób prowadzono naukę wchodzenia i schodzenia
ze schodów oraz naukę przesiadania się z łóŜka na wózek u jednej mieszkanki jak równieŜ naukę siadania u
jednej mieszkanki.
Ćwiczenia wykonywano u jedenastu mieszkańców ze względu na stan zdrowia wykonywano głównie ćwiczenia
czynne (kończyn górnych u ośmiu osób); ćwiczenia czynne wspomagane (kończyn górnych u jednej osoby);
ćwiczenia czynno – bierne (u dwóch osób); ćwiczenia bierne (kończyn górnych u czterech osób) oraz ćwiczenia
kończyn dolnych; ćwiczenia czynne kończyn dolnych ( u pięciu osób); ćwiczenia czynne kończyn dolnych w
odciąŜeniu (u jednej osoby); ćwiczenia bierne kończyn dolnych (u sześciu osób) oraz ćwiczenia redresyjne
kończyn dolnych (u jednej osoby).
KONSULTACJE LEKARSKIE / psychologiczne / zabiegi pielęgnacyjne
SPECJALISTA
Lekarz rodzinny
Internista
Diabetolog
Psychiatra
Chirurg
Kardiolog
Urolog
Ortopeda
Okulista
Stomatolog
Reumatolog
Psycholog
Badania laboratoryjne
Wymiana cewników
Opatrunki
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Wykonane iniekcje
Pomiar ciśnienia
Pomiar temperatury
Pomiar poziomu cukru we krwi

1002
2256
2026
690

* 39 osób spośród mieszkańców DPS Srebrna Góra w 2009 roku stanowili mieszkańcy powiatu wągrowieckiego
* 13 osób spośród mieszkańców DPS Srebrna Góra w 2009 roku stanowiły osoby ubezwłasnowolnione

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ
GÓRZE- zawiązane w dniu 21 grudnia 2009r. ( KRS 0000349787 z dnia 25 lutego 2010 roku)
powstało z inicjatywy pracowników i mieszkańców domu, jest organizacją samorządną powołaną w
szczególności do:
- wspierania zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w zakresie usług
bytowych, opiekuńczych i wspomagających ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej,
rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji oraz polepszenia warunków socjalnobytowych,
- pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,
- integracji społecznej słuŜącej poprawie jakości mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,
- inspirowania i wspierania inicjatyw społecznych dotyczących mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej…

3.2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu
Zgodnie z art. 80 ustawy o pomocy społecznej, dziecko powinno być kierowane do całodobowej
placówki opiekuńczo – wychowawczej dopiero po wyczerpaniu innych moŜliwości 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.

budynek wpow Wągrowiec
teren zielony przy wpow
status: powiatowa jednostka pomocy społecznej – całodobowa wielofunkcyjna ( interwencyjno-socjalizacyjna)
placówka opiekuńczo-wychowawcza
przeznaczenie: dla dzieci i młodzieŜy całkowicie lub częściowo pozbawionych władzy rodzicielskiej
ilość miejsc: 19 ( 10 miejsc: socjalizacja/ 9 miejsc: interwencja) – docelowo przewiduje się 30 miejsc w placówce
adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
zarządzający placówką: mgr Jan Fajkiel tel. 067-67-2160055
zatrudnienie:
17,25 etatu
ustalony miesięczny koszt pobytu dziecka w roku 2010- 5.000.46 zł
stałe zezwolenie na prowadzenie placówki dla 19 dzieci - decyzja z dnia 11 lutego 2008 roku ( nr PS. II-4.90115-1/07)
Wojewody Wielkopolskiego;

W okresie od października 2009 do stycznia 2010 roku został wykonany remont parteru – wcześniej
wykorzystywanego przez SOSW z przeznaczeniem na miejsca interwencyjne w liczbie 10.
Docelowo placówka będzie dysponowała 30 miejscami, w tym :
- 20 socjalizacyjnymi umiejscowionymi na I piętrze ,
- 10 interwencyjnymi na parterze .
Po uzyskaniu zezwolenia placówka będzie dysponować 40 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 894,2 m²,
w tym: 31 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 669 m² przeznaczonych wyłącznie na potrzeby
socjalno-bytowe dzieci ( ca 22m² na dziecko:
- 4kompleksy mieszkaniowe składające się z pokoju 3-osobowego, pokoju 2-osobowego i łazienki,
- 5 dwuosobowych pokoi wraz z łazienkami,
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- 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 wyposaŜonego w huśtawki, piaskownice.

przed remontem

po

3.2.1. WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ WPOW WĄGROWIEC
ZATRUDNIENIE
L
p.

1.

Nazwa i typ
placówki

Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza

Liczba
miejsc

Pracownicy placówki
( w przeliczeniu na etaty)
Liczba osób
przyjętych
w
2009 roku

19

3

Ogółem

17,25

w tym:
pracownicy
bezpośrednio
sprawujący opiekę nad
dziećmi
10
(2 osoby – umowa na
zastępstwo)

Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:
- dyrektor
- 1 etat (1 osoba),
- główny księgowy
- 1 etat (1 osoba),
- sam. referent
- 1 etat (1 osoba),
- robotnik gospodarczy
- ¼ etatu (1 osoba),
- opiekunka dziecięca
- 2 etaty (2 osoby),
- psycholog
- ½ etatu(2 osoby),
- pedagog
- 1 etat (1 osoba),
- pracownik socjalny
- 1 etat (1 osoba),
- wychowawcy
- 9,5 etatu (10 osób).
Po powiększeniu placówki do 30 miejsc zatrudnione zostaną 3 osoby na stanowisku wychowawcy.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie KP i pracują 40 godz./tygodniowo.

kadra wpow
SZKOLENIA/ PODWYśSZANIE KWALIFIKACJI
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Data

Uczestniczący w
szkoleniu

8.05.2009
1.09.2009

sam. referent
sam. referent

22.09.2009

pracownicy
merytoryczni

29.09.2009

pracownicy
merytoryczni
główny księgowy

16.11.2009

Tematyka formy szkoleniowej
Wynagrodzenie za pracę i czas pracy pracowników samorządowych
Zasady opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne
osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających
zasiłek macierzyński
Wykorzystanie metody P. Dennisona w pracy pedagogicznej
nauczycieli
i pedagogów z dziećmi dysfunkcyjnymi i
zaburzonymi emocjonalnie
Formy , metody i techniki pracy z dziećmi przejawiającymi trudności.
System zarządzania budŜetami jednostek samorządu terytorialnego –
sprawozdawczość jednostek organizacyjnych

- 6 osób kontynuowało naukę – na studiach magisterskich
- 4 osoby – na studiach podyplomowych

W wpow Wągrowiec przebywało 19 dzieci, w tym 16 z terenu powiatu wągrowieckiego ; w tym:
Gmina
m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Gołańcz
Wapno
Damasławek
Mieścisko

Ilość dzieci
5
3
8
16

Ilość rodzin, z których pochodzą dzieci
3
1
2
-

Ruch wychowanków w 2009 roku
- przyjęto 3 wychowanków
- 3 umieszczono w rodzinie zastępczej
- 1 został umieszczony w MOW

Działania na rzecz podopiecznych wpow i ich rodzin :






ustalanie zasad kontaktów dziecka z rodziną – dotyczy wszystkich rodziców;
ustalenie kierunków współpracy z rodziną celem jej reintegracji – dotyczy wszystkich rodziców :;
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 )
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uroczystości organizowane dla podopiecznych wpow







Podejmowanie działalności informacyjno – doradczej dla rodziców
Konsultacje z róŜnorodnymi instytucjami
Włączanie rodziców do realizacji zadań związanych z leczeniem psychiatrycznym
Stwarzanie warunków do urlopowania bądź teŜ powrotu dzieci do domu rodzinnego
WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI ZAPRZYJAŹNIONYMI

 W ZAKRESIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH:
Specjalistyczne zajęcia z psychologiem
Specjalistyczne zajęcia z pedagogiem
Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i wyrównawcze
Zajęcia rozwijające funkcje poznawcze
Arteterapia – terapia zajęciowa
Poradnictwo indywidualne
-wynikiem tych wszystkich oddziaływań jest uzyskanie przez wszystkie dzieci promocji do
następnej klasy.
Pedagogizacja rodziców
Kwalifikowanie wychowanków placówki do specjalistycznych badań w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej i psychiatrycznej
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, REKREACYJNA I PROFILAKTYCZNA
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wągrowcu prowadziła szereg
działań
umoŜliwiających swoim wychowankom rozwijanie zainteresowań,
talentów, usprawnianie
zaburzonych funkcji i rozładowanie napięć emocjonalnych:
 udział wszystkich wychowanków w programie profilaktycznym „Zdrowy styl Ŝycia”
realizowanym przez ŚDS Wągrowiec – 14 zajęć w okresie wrzesień – listopad,
 wyjazd do ZOO w Poznaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
 wyjazd do parku rozrywki w Myślęcinku



dwutygodniowa kolonia letnia nad morzem w miejscowości Jarosławiec

 całodniowy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym
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systematyczne wyjazdy na basen do Obornik- średnio raz na 2 miesiące
systematyczne korzystanie z basenu w Wągrowcu – 2 razy w miesiącu,
systematyczny udział w seansach kinowych w Wągrowcu – 1 raz w miesiącu,
udział w seansach filmowych i spektaklach teatralnych w Poznaniu- 4 razy w roku,
udział w zajęciach muzealnych dla dzieci organizowanych przez Muzeum Regionalne
w Wągrowcu- 5 zajęć,
udział w zajęciach i konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Wągrowcu –,, Pisanka” , ,, Stroik BoŜonarodzeniowy”,
zajęcia organizowane przez wychowawców placówki w ramach działalności kółka
sportowo – rekreacyjnego;
zajęcia organizowane przez wychowawców placówki w ramach działalności kółek
zainteresowań: kółko kulinarne, kółko techniczne, kółko plastyczne, kółko
informatyczne- zajęcia z poszczególnych kół zainteresowań odbywają się 1 raz na 2
tygodnie,
uczestnictwo w imprezach kulturalnych o charakterze regionalnym np. Lato na
Pałukach, Festyny Cysterskie – 1 raz w tygodniu w okresie letnim,
udział w plenerowych spektaklach teatralnych dla dzieci i młodzieŜy – 1 raz w
tygodniu w okresie letnim,
udział w imprezach organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu - 3
razy,
wizyta w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu z okazji Dnia Dziecka.

Ponadto wychowankowie WPOW w Wągrowcu brali udział w zajęciach
organizowanych przez placówki oświatowe czyli szkoły, przedszkola.

Gwiazdka 2008

pozalekcyjnych

Gwiazdka 2008
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3.3.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WAPNIE

status: wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka pobytu dziennego stwarzająca
moŜliwość 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, niezdolnych do podjęcia pracy
ilość miejsc: 30
adres: ul. Świerczewskiego 1P, 62-120 Wapno
zarządzający placówką: mgr Barbara Senger Tel. 67-261203
zatrudnienie: 11,25 etatu
miesięczny koszt uczestnictwa 1 osoby w roku 2010 - 1.370,00 zł
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 kosztach partycypowały gminy: Wapno i Damasławek)
Gmina
Ilość uczestników
wtz Wapno
m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Gołańcz
1
Wapno
14
Damasławek
15
Mieścisko
* pozostałe informacje zawarte w odrębnym szczegółowym sprawozdaniu z działalności wtz w roku 2009r
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3.4.

Warsztat terapii zajęciowej w Wągrowcu

status: wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka pobytu dziennego stwarzająca moŜliwość
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, 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
miesięczny koszt uczestnictwa 1 osoby w roku 2010 - 1.370,00 zł
podstawy działalności i finansowania - umowa nr 1/wtzW/2005 z dnia 14 marca 2005r. pomiędzy
Powiatem Wągrowieckim, a Wielkopolskim Stowarzyszeniem „REHABILITACJA” w Wągrowcu
finansowanie: obligatoryjnie: środki PFRON, środki powiatu
fakultatywnie: inne źródła ( w kosztach partycypowała gmina Wągrowiec)
Uczestnicy wtz :
Gmina
m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Gołańcz
Wapno
Damasławek
Mieścisko

Ilość osób
19
10
5
1

* pozostałe informacje zawarte w odrębnym szczegółowym sprawozdaniu z działalności wtz w roku 2009
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4. Działalność jednostek wchodzących w skład struktur Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
- schemat organizacyjny PCPR Wągrowiec

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

- nadzór nad instytucjonalnymi
formami pomocy - dom pomocy
społecznej, placówka opiekuńczowychowawcza, warsztaty terapii
zajęciowej ;rodzinami zawodowymi
- 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

umowy o pracę:

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

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

Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności

- obsługa administracyjna
- obsługa księgowo- kadrowa
-obsługa techniczna

Zespół Orzekający
- Przewodniczący
- Członkowie PZSON

umowy o pracę:

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

- psycholog – 1 etat

umowy zlecenia
- psycholog ( 8 godzin/miesiąc)
- prawnik ( 8 godzin/ miesiąc)
- 4 rodziny zastępcze zawodowe

umowy zlecenia
- pracownik socjalny ( 10 godzin/miesiąc)

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

umowy zlecenia:
- członkowie zespołu orzekającego 15 osób

- prawnik ( 4 godziny/ miesiąc)
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4.1.

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
adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
zarządzający jednostką:
- nadzór nad obsługą administracyjno-kadrowo- księgową - mgr Edyta Owczarzak 067-2627614, 067-2627933
- nadzór nad działalnością merytoryczną –przewodnicząca PZSON – mgr Wioleta Kaczmarek 672622280
- pracownicy PCPR obsługujący administracyjnie zespół – 2 etaty
Aktualny skład Zespołu Orzekającego powołanego przez Starostę:
Imię i nazwisko
Wioleta Kaczmarek
Zbigniew Musiał
Bogusław Barański
Zygmunt NieŜychowski

wykonywana funkcja w Zespole
przewodnicząca
lekarz
lekarz
lekarz

Beata Plewa
Joanna Jasińska
Anna Stadniczenko
Zygmunt NieŜychowski
ElŜbieta Gajlewicz
Piotr Kędracki
Onufry Patelski
Barbara Linetty
Jolanta Kalka
GraŜyna Torzewska
Jolanta Tomaszewska

lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
lekarz
doradca zawodowy
pracownik socjalny
pracownik socjalny
psycholog
psycholog

W roku 2009 Zespół wydał 1595 orzeczeń , w tym :
- 1346 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności ( osobom po 16-tym roku Ŝycia)
w tym: 349 o znacznym stopniu niepełnosprawności
722 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
275 o znacznym stopniu niepełnosprawności
po raz pierwszy : 842
- 249 orzeczeń o niepełnosprawności ( osobom przed 16-tym rokiem Ŝycia)
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Dane porównawcze:
Ilość składnych wniosków w poszczególnych latach kształtuje się następująco:
rok
Osoby
powyŜej
16 roku
Ŝycia

2000
708

2001
663

2002
1171

2003
866

2004
904

2005
1051

2006
1198

2007
1333

2008
1361

2009
1403

Dzieci
do 16
roku
Ŝycia

-*

-*

1283

300

301

348

322

345

256

249

*PZSON orzeka o niepełnosprawności u dzieci od roku 2002 .

4.2.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

status: w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
realizacja zadań wynikających z: ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
ilość miejsc: nieograniczona
adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
zarządzający jednostką: - mgr Edyta Owczarzak 067-2627614, 067-2627933
Obsługa OIK – 1 etat

OIK

poradnictwo
( Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1)
- psychologiczne
- socjalne
- prawne

hostel – 10 miejsc noclegowych
( Antoniewo, gmina Skoki)

Ilość spraw prowadzonych przez OIK w 2009 roku ( wg miejsca zamieszkania zgłaszającego) – 235 spraw
( w roku 2006 -2006 roku załoŜono ich 56, w 2007 roku 71, w 2008 – 217)
Gmina
Ilość spraw
m. Wągrowiec
94
g. Wągrowiec
42
Skoki
24
Gołańcz
28
Wapno
6
Damasławek
14
Mieścisko
15
Razem powiat
223
spoza powiatu ( Margonin, Budzyń, Pruścce, Próchnowo, Wybranówko) – 12 spraw
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W ramach interwencji kryzysowej w roku 2009 udzielana była specjalistyczna pomoc w formie
poradnictwa i wsparcia psychologicznego, a takŜe w zaleŜności od potrzeb – poradnictwo socjalne lub
prawne.
Udzielono takŜe (1 – krotna sytuacja) ponad miesięcznego schronienia matce z dzieckiem w hotelu.
W przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji – na wniosek policji, prokuratury, klientów
podejmowali takŜe działania w innym niŜ w ustalonych godzinach dyŜurów .
Kryzys powodowany był : przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną, alkoholizmem,
takŜe uzaleŜnieniem od narkotyków, molestowaniem seksualnym dzieci, kazirodztwem, depresjami,
wykluczeniem społecznym, głównie ludzi z chorobą psychiczną, samotnością, samobójstwem
członków rodziny, animozjami i sporami rodzinnymi oraz niestety w duŜej mierze załamaniami z
powodu zadłuŜenia kredytowego.
Do najczęściej podejmowanych działań naleŜały: pomoc psychologiczna (w tym interwencja, terapia
indywidualna i grupowa), mediacje rodzinne, motywowanie do podjęcia leczenia, motywowanie i
pomoc w
podjęciu działań prawnych i formalnych związanych ze zjawiskiem przemocy,
uświadomienie relacji zachodzących pomiędzy ofiarą i sprawcą przemocy,
ścisła współpraca z
organami ścigania, instytucjami pomocowymi i innymi.
Do czynników utrudniających realizację zadania
naleŜy zaliczyć: brak
integracji
i koordynacji działań instytucji pomocowych w powiecie, słabe ich powiązanie logistyczne, brak
wypracowanych interdyscyplinarnych metod współdziałania i wymiany informacji.

4.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
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 zagroŜonych wykluczeniem społecznym
ilość miejsc:
nieograniczona
adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1
zarządzający jednostką: mgr Edyta Owczarzak 067-2627614, 067-26279
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4.3.1.

Organizowanie RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

( obszerne sprawozdanie z realizacji zadania dostępne na www.pcpr.wagrowiec.pl )

4.3.1.1.

Rodziny zastępcze niespokrewnione zawodowe

w rodzinach Ilość dzieci

Rodzina o charakterze
pogotowia rodzinnego

wielodzietnaRodzina zawodowa

Gmina

Rodzina zawodowa
specjalistyczna

wg miejsca zamieszkania * stan na 31.12 .2009
Gmina, w której zamieszkiwały dzieci
przed umieszczeniem w rodzinie

m. Wągrowiec

-

-

-

-

-

g. Wągrowiec

-

-

1

8

Skoki

1

-

-

5

Gołańcz
Wapno
Damasławek

1

-

-

7

4– m. Wągrowiec
3- g. Wągrowiec
1-Skoki
- 2 ChodzieŜ
- 2 m. Wągrowiec
- 1 m. Piła
5 – Damasławek
2- ChodzieŜ

Mieścisko

2

1
1

1

3
23

Razem powiat

Gniezno

przeciętne dofinansowanie do kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej - 1348,00 zł / m-ąc
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4.3.1.2.

Rodziny zastępcze spokrewnione oraz niespokrewnione z dzieckiem

W ubiegłym roku w powiecie funkcjonowało 78 niezawodowych rodzin zastępczych, w których
przebywało 123 dzieci
w tym, w gminach :
miejska
Wągrowiec
wiejskiej
Wągrowiec

3 rodziny niespokrewnione dla 5
dzieci
2 rodziny niespokrewnione dla 3 dzieci,

30 rodzin spokrewnionych dla 42 dzieci

-

3 rodziny spokrewnione dla 5 dzieci,

4 rodziny niespokrewnione dla 9 dzieci

6 rodzin spokrewnionych dla 8 dzieci,

2 rodziny niespokrewnione dla 3 dzieci

2 rodziny spokrewnione dla 4 dzieci,

4 rodziny niespokrewnione dla 7 dzieci

12 rodzin spokrewnionych dla 16 dzieci,

1 rodzina niespokrewniona dla 2 dzieci

-

9 rodzin spokrewnionych dla 11 dzieci,

Damasławek
Gołańcz
Mieścisko
Skoki
Wapno

W 2009 roku przyjęto do rodzin zastępczych 27 dzieci, z czego 11 w trybie interwencyjnym
przeciętne dofinansowanie do kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej – 535,00 zł / m-ąc
przeciętne dofinansowanie do kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niespokrewnionej – 752,00 zł

Działania podejmowane w 2009 roku:
- zorganizowano od podstaw opiekę zastępczą 27 dzieciom, których rodzice z róŜnych powodów nie
mogli zapewnić właściwej opieki, z czego 11 dzieci odbierano w trybie interwencyjnym;
- przeprowadzono ok. 300 wywiadów środowiskowych dotyczący aktualizacji sytuacji opiekuńczowychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- przeprowadzono 27 wywiadów u rodzin naturalnych dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych;
- współpracowano w trybie ciągłym z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny: szkoły,
kuratorzy, pedagodzy, pracownicy socjalni ops, poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
- pozyskiwano kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci umieszczonych w wpow oraz rodzinie
zastępczej o charakterze pogotowia;
- udzielano wsparcia i pomocy rodzicom zastępczym w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
- na bieŜąco współpracowano z sądem opiekuńczym ( sporządzono ok. 150 sprawozdań);
- uczestniczono, zgodnie z postanowieniami sądu w odbiorach interwencyjnych dzieci;
- promowano rodzicielstwo zastępcze;
- pozyskiwano kandydatów na rodziców zastępczych, przeprowadzano rozmowy informujące
o problematyce rodzicielstwa zastępczego, gromadził dokumentację potencjalnych kandydatów;
- uczestniczono i organizowano w spotkaniach dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
z rodzicami biologicznymi ( przeciętnie 3 spotkania w tygodniu w siedzibie PCPR);
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Ponadto:
- sprawowano ponadto merytoryczny i finansowy nadzór nad realizacją zadań związanych
z rodzicielstwem zastępczym dla dzieci pochodzących z naszego powiatu, które znalazły opiekę
w rodzinach poza nim ( wydatki 2009 – kwota 147.459,00 zł ) oraz dzieciom spoza powiatu, które
zostały umieszczone w rodzinach na terenie powiatu wągrowieckiego ( wydatki zwrotne /dotacje
827.093,00 zł ):
- realizowano postanowienia 48 porozumień dotyczących 63 dzieci ( comiesięczna weryfikacja
rozliczeń przekazanych/otrzymanych środków oraz sporządzonych aneksów do porozumienia,
sprawdzanie pod kątem merytorycznym i finansowym, w przypadku porozumień po raz pierwszy –
weryfikacja projektu porozumienia, zebranie wymaganych dokumentów np. postanowień, aktów
urodzenia dzieci, poświadczenie zameldowania, wywiady środowiskowe);
- opracowano merytorycznie i finansowo 138 nowych decyzji dotyczących rodzin zastępczych ( kaŜda
zmiana decyzji wymaga przeprowadzenia wywiadu i zaktualizowania sytuacji dochodowej dziecka);
- opiniowano kandydatów na rodziców zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu;
- sporządzano dokumentację finansową wydatkowanych świadczeń kwota 1.327.481,67 zł
prowadząc:
- 82 karty wypłat świadczeń dla rodzin z wyodrębnieniem świadczenia dla kaŜdego dziecka
- comiesięczne listy wypłat ( 61 list) dla rodzin zastępczych
- comiesięczne listy wynagrodzeń ( 12 list) dla rodzin zastępczych zawodowych;
- sporządzano umowy zalecenia i aneksy dot. pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej;
- projektowano budŜet na rodziny zastępcze oraz cykliczne informacje związane z wydatkowaniem
środków finansowych na rodziny zastępcze;
- obsługiwano panel obligatoryjnego systemu informatycznego POMOST SI dotyczący rodzin
zastępczych.

4.3.1.3.

Współpraca z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym

W związku z upływem terminu współpracy określonego w porozumieniu z Powiatem Pilskim, po
dokonaniu stosownych procedur zawarto na okres 2 letni ( rok 2009 /2010) ze Stowarzyszeniem
Akademia Rodziny „Liberi”
z Głogowa prowadzącym
Niepubliczny Ośrodek AdopcyjnoOpiekuńczy w Głogowie.
Realizacja zadań w roku 2009 wykonanych przez Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
przy Stowarzyszeniu Liberi
Nazwa zadania

Ilość podjętych działań

Stały Zespół w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczowychowawczej

2- krotne uczestnictwo przedstawiciela OAO

Opinia - rodziny zaprzyjaźnione

2 rodziny

Proces kwalifikacyjny
-rodzina zastępcza niespokrewniona

4 rodziny

Proces kwalifikacyjny
-rodzina zastępcza niespokrewniona zawodowa

7 rodzin

Szkolenie
- rodzina zastępcza niespokrewniona

4 rodziny

Szkolenie
- rodzina zastępcza niespokrewnioną zawodowa

7 rodzin

Opinia- kandydaci na rodziny zastępcze

11 osób ( indywidualne )
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Zaświadczenia kwalifikacyjne

4 osoby ( indywidualne)

4.3.1.4. Inne działania podejmowane na rzecz rodzinnej opieki zastępczej

1. Kampania edukacyjno-informacyjnej promująca rodzicielstwo zastępcze w Powiecie
Wągrowieckim dofinansowana ze źródeł zewnętrznych
W ramach kampanii, której zwiastunami były plakaty okazjonalne, ulotki i broszury informacyjne oraz
publikacje prasowe związane z rodzicielstwem zastępczym, zrealizowano między innymi:
- cykl spotkań promocyjno-informacyjnych połączonych z seansami KINA FAMILIJNEGO w MDK
Wągrowiec ( bezpłatne seanse filmowe w dniach)

- spotkania otwarte ze specjalistami szkolącymi i kwalifikującymi rodziny zastępcze;
- spotkania z rodzinami zastępczymi zawodowymi ;
- szkolenia w ramach realizowanych „ Warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodzin
zastępczych”;
- konsultacje specjalistyczne w trybie indywidualnym.

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci w rodzinach zastępczych
oraz rodzin zastępczych

3. Spotkania informacyjno-informacyjno- edukacyjne dotyczące problematyki rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Wągrowieckim.
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4. Uczestnictwo przedstawicieli rodzin zastępczych zawodowych w szkoleniu z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

5. StaŜe pracownicze odbywane w rodzinach zastępczych zawodowych
6. Organizacja imprez okolicznościowych/ integracyjnych dla dzieci z rodzin zastępczych
7. Współorganizacja wypoczynku letniego dla dzieci oraz udział w projekcie Zielona Szkoła

4.3.2. Pomoc usamodzielnianym wychowankom

W roku 2009 realizowano proces usamodzielnienia z 50 pełnoletnimi wychowankami:
 rodzin zastępczych,
 placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 młodzieŜowego ośrodka wychowawczego;
 młodzieŜowego ośrodka socjoterapii;
 oraz zakładu poprawczego
Gmina zamieszkania
m. Wągrowiec
g. Wągrowiec
Skoki
Gołańcz
Wapno
Damasławek
Mieścisko

Ilość usamodzielnianych wychowanków
25
9
5
6
1
2
2
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Spośród w/w grupy :
 10 wychowanków to osoby, które w roku 2009, po opuszczeniu form opieki zastępczej bądź
placówek resocjalizacyjnych, rozpoczęły realizację programów usamodzielnień;
 40 wychowanków kontynuowało naukę na róŜnych poziomach :
- 18 w szkole ponadgimnazjalnej
- 15 w szkole policealnej
- 7 na uczelniach wyŜszych.
otrzymując , w związku z tym pomoc w postaci świadczenia w wysokości 494,10 zł miesięcznie .
 9 wychowanków skorzystało z pomocy: na zagospodarowanie w formie rzeczowej - ( 4
osobom w ramach tej pomocy zakupiono, m.in. materiały niezbędne do wyposaŜenia i
remontu mieszkań na łączną kwotę 14.139,99 zł.) oraz na usamodzielnienie – 5 osób ( na
łączną kwotę 21.411,00 zł);
 14 usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
oraz rodziny zastępcze, kontynuujących naukę uczestniczyło w projekcie systemowym POKL
realizowanym przez centrum.

4.3.3. Organizowanie opieki zastępczej w placówkach opiekuńczowychowawczych poza terenem powiatu wągrowieckiego
Info. dot. ilości dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie kraju w roku 2009
Gmina

Ilość dzieci

m. Wągrowiec

3

g. Wągrowiec

11

Skoki
Gołańcz
Wapno
Damasławek
Mieścisko

5
1
1
21

Siedziba placówki
PO Izdebno
WPOW Studzieniec
Rodzinny Dom Piła
DD KrzyŜ
DD Szamocun
WPOW Studzieniec
Dom MłodzieŜy Poznań
PO Izdebno
DD KrzyŜ
DD Szamotuły
DD Szamotuły

Ilość rodzin, z których
pochodzą dzieci
2
9

4
1
1
-

Realizując porozumienia zawarte z w/w/ powiatami poniesiono odpłatność za pobyt 21 dzieci w kwocie
775.181,00 zł (przeciętny koszt 3.076 zł/ 1 miesiąc/ dziecko)

4.3.4. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zgodnie z planem finansowym PFRON na rok 2009, wysokość środków wykorzystanych
przez powiat z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła 1.675.495,65 zł .
Dodatkowo otrzymano środki PFRON w kwocie 262.544,82 zł na :
- 11.672,55 zł – realizację programu celowego „Osoby Niepełnosprawne w słuŜbie
publicznej” ( refundacja kosztów niepełnosprawnego pracownika w PZSON ) ;
- 36.285,00 zł - realizacja programu „Wyrównywanie róŜnic między regionami”,
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-

41.901,00 zł - obsługę zadań PFRON – 2,5 % od środków przekazanych przez
PFRON

4.3.4.1 Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu i technicznych
Dofinansowanie powyŜszego zadania ma na celu umoŜliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
O dofinansowanie mogą ubiegać się :
•

•

na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności
w poruszaniu się, jeŜeli są właścicielami nieruchomości lub uŜytkownikami wieczystymi
nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale
zamieszkują,
na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeŜeli jest to
uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niŜ do wysokości piętnastokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia.

W 2009 roku 197 Wnioskodawców złoŜyło wnioski o dofinansowanie na kwotę 859.510,00
zł.
Dofinansowania udzielono 32 osobom ( w tym: 3 dzieci ) na :
·
likwidację barier architektonicznych
(26 osób)
·
likwidację barier technicznych
(6 osób)

- 86 940,00 zł
– 4 790,00 zł

wykorzystano środki w kwocie 91 730,00 zł, co stanowi 99,67 % planu.

Przykłady zrealizowanych inwestycji u indywidualnych osób niepełnosprawnych w 2009 roku
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4.3.4.2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze.
O dofinansowanie zadania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności, jeŜeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciąŜenie zaliczką na
podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego
i chorobowego określonego w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę
alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz
innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany wniosek, nie przekroczy kwoty :
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie
więcej jednak jak pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, a w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze wynosi:
· do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie
odrębnych przepisów, jeŜeli taki udział jest wymagany,
· do 150 % sumy kwoty limitu, jeŜeli cena zakupu jest wyŜsza niŜ ustalony limit.

W ramach wydatkowej kwoty 442 osoby niepełnosprawne otrzymały dofinansowanie.
Wydatkowano środki w wysokości 225.666,67 zł, co stanowi 100 % planu.

4.3.4.3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych
O dofinansowanie ze środków Funduszu do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla
osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej , które złoŜą odpowiedni wniosek w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego realizację zadania.
Na dofinansowanie w/w/ zadań w roku ubiegłym wydatkowano zaplanowane środki w wysokości 6.047,80 zł.
( 9 podmiotów złoŜyło 9 wniosków o dofinansowanie 17 przedsięwzięć na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Zawarto 4 umowy na dofinansowanie 4 imprez integracyjnych, w których udział wzięło 327 osób,
w tym 210 osób niepełnosprawnych.
Byli to głównie członkowie Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Skokach)
oraz
dzieci- podopieczni Polskiego Towarzystwa SpołecznoSportowego SPRAWNI RAZEM i Fundacji Wesołe Misie.

wyjazd integracyjny PZEiR Skoki – Pobierowo – maj 2009
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spotkanie integracyjne PZN – „Na wesoło z Białą Laską”

turniej piłki noŜnej szkolnictwa specjalnego – Towarzystwo Sprawni-Razem-

4.3.3.3.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

W 2009 roku dofinansowanie :




390 osób złoŜyło wnioski o dofinansowanie uczestnictwa ( w tym 105 osób ze wskazaniem
konieczności pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym );
77 osobom wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 86.840,00zł, w tym:
- 61 dofinansowań - dzieciom i młodzieŜy niepełnosprawnej
- 16 dofinansowań uczestnikom projektu systemowego POKL

Przeciętna wysokość dofinansowania wyniosła dla uczestnika 811,00 zł i dla opiekuna 584,00 zł

4.3.3.4.

Realizacja programów celowych PFRON

 program celowy „Wyrównywanie róŜnic między regionami”
uzyskano środki na 2 zadania:
• budowę dźwigu platformowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej
w Jabłkowie Filia w Pawłowie Skockim – 33.312,50 zł
• przystosowanie drzwi w Szkole Podstawowej w Jabłkowie Filia w Pawłowie Skockim –
2.972,50 zł
Działalność promocyjno-informacyjna centrum przyczyniła się do upowszechnienia wśród
mieszkańców powiatu wągrowieckiego wiedzy dotyczącej moŜliwości pozyskania środków PFRON w
ramach programów celowych:

 Uczeń na wsi (dofinansowanie do kosztów nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej uczącej
się w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – realizator gmina);
Realizacja Programu Uczeń Na Wsi w powiecie wągrowieckim w roku szkolnym 2008/2009
Gmina
Ilość dzieci, które otrzymały pomoc
Wysokość środków PFRON (zł)
Gołańcz
45
44057,37
Mieścisko
25
5554,24
Wapno
11
11662,25
Gmina Wągrowiec
Damasławek
Skoki

27
10
17

24580,26
10113,60
15159,24

135

111.126,96
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 Student II (dofinansowanie do kosztów nauki studentów i uczniów szkół policealnych)
 Komputer dla Homera (zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego dla niewidomych i
niedowidzących)

 Pegaz 2003 ( dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, pomocy w zakupie
i montaŜu oprzyrządowania do samochodu, zakupu wózków inwalidzkich o napędzie
elektrycznym

 Sprawny dojazd (pomoc w zakupie samochodu, jego przystosowania oraz w uzyskaniu prawa
jazdy przez osoby niepełnosprawne);

Wydano 1048 rozstrzygnięć w sprawie przyznania świadczeń ze środków PFRON

4. 3.5. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, realizując ustawowe obowiązki powiatu
z zakresu ustawy o pomocy społecznej ogłaszano dwa konkursy na realizację w 2009 roku
następujących zadań :

- z zakresu pomocy społecznej w sferze kompetencji ośrodka adopcyjno- opiekuńczego;
( info. szczegółowa pkt.4.3.1.2. sprawozdania)

- z zakresu pomocy społecznej, w sferach dotyczących :

1. Poprawy jakości Ŝycia osób starszych -programy aktywizujące ( nabywanie nowych
umiejętności i zainteresowań ) do 12 000 zł
Zadanie realizowane było zgodnie z zawartymi umowami z:
 Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Skoki
- umowa nr 81/2009 z dnia 04.05.2009r.

 Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wągrowiec
- umowa nr 80/2009 z dnia 30.04.2009r., realizowana przez Koło w Gołańczy
- umowa nr 79/2009 z dnia 30.04.2009r.,
Na realizację zadań przekazano : 12 000 zł.
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Nie złoŜono Ŝadnej oferty na realizację następujących ogłoszonych w konkursie zadań
z
zakresu pomocy społecznej:
1. Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin zastępczych w szczególności poprzez prowadzenie mieszkania chronionego
dla 2 wychowanków.
2.Programy wspierające osoby niepełnosprawne zapobiegające wykluczeniu społecznemu

POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
Zgodnie z Programem Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2009 r. (Uchwała Nr
XXV/160/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2008 roku.) realizowało współpracę
z organizacjami pozarządowymi w następujących formach:

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i praca w celu
zharmonizowania tych kierunków;

 promowano działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie na stronie
internetowej PCPR Wągrowiec informacji o zakresie ich działalności i prowadzonych aktualnie
przedsięwzięciach – realizacja na wniosek organizacji pozarządowej;
 pomagano w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów oraz w pozyskiwaniu
środków finansowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom;
 udział przedstawicieli PCPR w inicjatywach oraz spotkaniach organizowanych przez
organizacje pozarządowe,

 pomoc PCPR w typowaniu beneficjentów z terenu powiatu wągrowieckiego
do realizacji projektów o zasięgu wojewódzkim realizowanych przez organizacje
pozarządowe z poza terenu powiatu ( ferie zimowe dla dzieci i młodzieŜy, kolonie letnie
dla dzieci z rodzin najuboŜszych )

4.3.6. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚROKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
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W roku 2009, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Poznaniu
a
Powiatem
Wągrowieckim
kontynuowano
realizację
programu
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pn. „Rozwój i upowszechnianie
form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom
usamodzielnianym” Nr POKL.07.01.02-30-017/08-00.
W projekcie uczestniczyło 30 mieszkańców z terenu Powiatu Wągrowieckiego ( osoby
niepełnosprawne i usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczowychowawczych , będący jednocześnie osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy) .

Uczestnicy projektu objęci byli działaniami aktywnej integracji w postaci:
 kontraktów socjalnych
 16 osób niepełnosprawnych w ramach projektu korzystało z :
- doradztwa zawodowego - ocena predyspozycji zawodowych,
- kursu umiejętności społecznyc
- konferencjach tematycznych z zakresu uprawnień i ulg dla osób niepełnosprawnych;
- turnusie rehabilitacyjnym
 6 osób niepełnosprawnych ukończyło kurs obsługi wózka widłowego
 1 osoba niepełnosprawna ukończyła kurs prawa jazdy kat. C
 10 osób usamodzielnianych ukończyło kurs prawa jazdy kat. B,
 14 osób usamodzielnianych uczestniczyło w doradztwie zawodowym oceny predyspozycji
zawodowych,
 10 osób usamodzielnianych ukończyło kurs fryzjerstwa i wizaŜu,
 12 osób usamodzielnianych otrzymało pomoc rzeczową na zagospodarowanie
( pralka, lodówka, kuchenka mikrofalowa),
 14 osób usamodzielnianych otrzymało pomoc finansową na kontynuację nauki
Partnerami w realizacji projektu byli : - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wągrowcu

Całkowita wartość projektu - 228.643,27 zł,
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
- 204.635,73 zł
Wkład własny jednostki –
24.007,54 zł
Kurs fryzjerstwa i wizaŜu

Kurs prawa jazdy kat. B i C

Kurs wózka widłowego
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Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Wielspin w Wągrowcu- zabiegi,
szkolenia, spotkania integracyjne, wyjazdy.

Doradztwo zawodowe

4.3.7.

STRATEGIA ROZWOJU POMOCY SPOŁECZNEJ
realizacja

na lata 2002-2010

Dynamika procesów społecznych zachodzących w naszym kraju, a takŜe niestałość przepisów
prawnych regulujących kwestie związane z organizacją pomocy społecznej spowodowały,
Ŝe niezbędne jest bieŜące modyfikowanie niektórych przyjętych w strategii celów.
celów.
Instytucje i jednostki pomocy społecznej podejmowały w roku 2009 liczne , przynoszące efekty,
działania
w uznanych w strategii jako priorytetowe niŜej wskazanych obszarach :
Obszar I
Finanse:
- podjęcie starań o zabezpieczenie środków finansowych na realizowanie
placówek pomocy społecznej oraz utrzymanie placówek juŜ istniejących);
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- podjęcie starań w kierunku pozyskiwania pozabudŜetowych 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 zagroŜeń wśród dzieci i młodzieŜy
- podjęcie działań w kierunku ułatwienia dostępu do informacji i edukacji w społecznościach lokalnych
- podjęcie działań w kierunku podniesienia wiedzy społeczeństwa w zakresie zagroŜeń
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 umoŜliwienie poprawy funkcjonowania grup dysfunkcyjnych
Obszar IV Problemy społeczne
- aktywizacja i integracja społecznych jednostek i grup dotkniętych chorobą, upośledzeniem, wykorzywykorzystywaniem i przemocą w rodzinie:
- ochrona najmłodszych w rodzinach problemowych, zdezorganizowanych i zagroŜonych:
- aktywne rozpoznanie i diagnoza problemów społecznych i środowisk problemowych:
- profilaktyka uzaleŜnień – zagroŜenie HIV/ AIDS i nieprzystosowanie społeczne w środowisku dzieci
i młodzieŜy;
- multidyscyplinarna współpraca w rozwiązywaniu problemów społecznych;
Obszar V Społeczność lokalna
- rozwijanie działań wspierających środowisko rodzinne;
- współuczestniczenie samorządu , instytucji pomocy społecznej i aktywnych środowisk
kształtowaniu lokalnej polityki społecznej;

w

- uaktywnienie lokalnych organizacji pozarządowych i wspieranie ich w działaniach na rzecz
pomocy społecznej;
- podejmowanie działań wspomagających osoby i rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji
Ŝyciowej

4.3.8.

Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem PCPR

ZATRUDNIENIE w PCPR ( łącznie obsługą z PZSON i OIK ) :

niezmienne w stosunku do roku 2008, przedstawiało się następująco

 zatrudnienie na podstawie umów o pracę - 13 osób/ 12,5 etatu, w tym:
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kierownik
główna księgowa
referent ds. kadrowo-księgowych
obsługa administracyjno-biurowa
pracownicy socjalni
specjalista ds opieki instytucjonalnej
specjaliści ds. osób niepełn, fund. strukturalnych

etat,
etat
etat
etat
2 etaty
etat
2 etaty

obsługa administracyjna PZON
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ( psycholog)
pracownik porządkowo - gospodarczy

2 etaty
etat
1/2 etatu

PCPR, podejmując 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 6 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
w tym: 5 osób – z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 1 osoba – z lekkim stopniem
niepełnosprawności
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - 57 %

 umowy zlecenia całoroczne :
- 16 z przewodniczącą i członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- 2 ze specjalistami w ramach poradnictwa psychologicznego i udzielania informacji o prawach
i uprawnieniach mieszkańców powiatu;
- rodziny zastępcze zawodowe;
- obsługa informatyczna ;
- obsługa prawna

PodwyŜszanie kwalifikacji
Szeroki obszar i złoŜoność działań pomocy społecznej, wielość i dynamika zmian stanu prawnego
oraz konieczność specjalizacji w zabiegach opiekuńczych wymaga ciągłego podwyŜszania kwalifikacji
zawodowych, zarówno w szkolnych jak i pozaszkolnych formach kształcenia.
Zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz róŜne formy szkoleń pracowników centrum pomocy
rodzinie zostały przedstawione w poniŜszych tabelach.
Data

Uczestniczący
w szkoleniu

Tematyka formy szkoleniowej

18.03.2009

Specjalista

Szkolenie „Praktyczne zastosowanie zasad i trybów zlecania przez
jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych organizacjom
pozarządowym”

20.03.2009
01.04.2009

Gł. Księgowy
Referent
Psycholog

03.04.2009

Kierownik

Szkolenie” Wydatki strukturalne oraz zasady sporządzania
sprawozdania Rb, WS
Szkolenie „ System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie
samorządów w kontekście przyjętej przez Radę Ministrów nowelizacji
Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
Spotkanie Omówienie podstawowych zasad zarządzania projektami

23.04.2009

Kierownik
Specjalista
Kierownik

Konferencja „ Wiedza zmienia przyszłość”

Kierownik
Konsultant
Gł. Księgowy

Szkolenie „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Specjalista
Sekretarka

Wolontariat Wart Poznania

O4.05.2009
22.05.2009
16.06.2009
24.06.2009

Debata „ Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”

„Ewidencja księgowa oraz rozliczanie projektów w ramach POKL
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25.06.2009

Kierownik

0608.07.2009

Gł. Księgowy
Referent
Specjalista
Referent

2930.09.2009
1314.10.2009
2728.10.2009
08.10.2009

13.10.2009

1821.10.2009
2729.10.2009
2426.11.2009
25.11.2009

Seminarium Realizacja projektów systemowych POKL w kontekście
ustawy o finansach publicznych
Finansowe zarządzanie projektem POKL

Kurs języka migowego

Kierownik
Specjalista
Konsultant
Specjalista
Gł. Księgowy
Specjalista
Psycholog

Konferencja „ Przygotowanie nieletnich do integracji zawodowej
i społecznej”

Konsultant

Socjoterapia dzieci i młodzieŜy niedostosowanej społecznie

r. socjalny
Psycholog
Kierownik

Socjoterapia dzieci i młodzieŜy niedostosowanej społecznie

Doskonalenie umiejętności komputerowych

Metodologia pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem

Konferencja pt. ”Człowiek – najlepsza inwestycja”
Obchody dnia Pracownika Socjalnego w województwie wielkopolskim

0506.12.2009

Psycholog

ABC Terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT –
część A

11.12.2009

Kierownik
Sekretarka

Zasady przetwarzania, przechowywania, opracowywania dokumentów
niejawnych.
Zasady w zakresie ochrony danych osobowych, dokumentacja osób
przetwarzających dane osobowe.

11/2009

Kadra PCPR

Szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej

Pracownicy PCPR w 2009 roku uzupełniali takŜe ze środków własnych wykształcenie:
- 1 osoba – na studiach magisterskich
- 2 osoby – na studiach podyplomowych

Uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych
Zakład Aktywności
Zawodowej Gołaszewo
WTZ Wapno

Spotkanie Noworoczne

WTZ Wągrowiec
WTZ Wapno
Polskie Towarzystwo
Społeczno-Sportowe
SPRAWNI-RAZEM
WTZ Wapno

Spotkanie integracyjne „Śniadanie wielkanocne”

Bal Walentynkowy

Uroczyste otwarcie XXV Jubileuszowego Regionalnego Turnieju
Piłki NoŜnej na trawie „SPRAWNYCH RAZEM”
Integracyjna Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna z okazji
„Światowego dnia Inwalidy”

SOSW Wągrowiec

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

Starostwo Powiatowe
Wągrowiec
PZERiI w Wągrowcu

Uroczystość związana z obchodami X rocznicy podpisania umowy
partnerskiej pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Powiatem
Luneburskim
Zaproszenie na XI Zlot Seniorów

ŚDS Gołańcz

Uroczystość z okazji X lecia naszego Domu
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PZERiI Wągrowiec

Uroczystość XX-lecia Związku i Dnia Seniora

PZN Wągrowiec

Spotkanie integracyjno-rehabilitacyjne z okazji DNIA BIAŁEJ LASKI

WTZ Wągrowiec

Zaproszenie na przedstawienie „Piękna i Bestia”

Starostwo Powiatowe
Wągrowiec
SOSW Wągrowiec

Uroczyste spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

WIELSPIN Wągrowiec
Starostwo Powiatowe
Wągrowiec
WTZ Wągrowiec

Uroczystość z okazji Dnia Patrona i XXV – lecia SOSW
Uczestnictwo w Międzynarodowym Koncercie w wykonaniu
Zespołów Wokalno-Instrumentalnych Osób Niepełnosprawnych
Uroczysta Gala „ Złota Pieczęć 2009”
Spotkanie Wigilijne

WTZ Wapno
WPOW Wągrowiec

TYLDA Sp.z o.o.
Spotkanie Wigilijne

Fundacja Pomoc Dzieciom
Wiejskim w BliŜynach
18.03.2009
Kierownik

Spotkanie na III Festynie Jabłkowskim

03.12.2009

Msza św. Z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych

5.

Gł. Księgowy

Walne zebranie członków Stowarzyszenia „Rehabilitacja”

Mierniki jakości realizowanych zadań

5.1. Kontrole
W roku 2009 jednostki organizacyjne pomocy społecznej poddawane były działaniom
sprawdzającym i kontrolnym 22 razy.
W tej liczbie 22 czynności kontrolnych 9 przeprowadziło PCPR ,
Przedmiotem kontroli było w szczególności:
– bieŜące monitorowanie organizacji pracy oraz realizacji zadań przez jednostki organizacyjne
pomocy społecznej,
– monitorowanie i ocena wykonania zadań z zakresu pomocy społecznej, zleconych do realizacji
pomiotom niepublicznym,
–
stopień realizacji programu naprawczego,
– prawidłowe wykorzystanie dotacji,
–
gospodarka finansowa,
– przestrzeganie procedur kontroli finansowej.

Szczegółowe zestawienie dokonanych kontroli przedstawia tabela

1.

Starostwo
Powiatowe

1

1

2.
3.

PCPR
Wydział Polityki

2
1

3
2

2

2
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PCPR

Razem
OIK

WPOW

Zespół Powiatowy

DPS

Liczba kontroli
WTZ
PCPR
Wapno

Jednostka
kontrolująca

Wągrowiec

Lp

1

3
9
3
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

Społecznej WUW
Poznań
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych
Państwowy
Powiatowy
Inspektor Sanitarny
SANEPID

0

1

1

Sąd Rejonowy
lub Okręgowy
Państwowa
Inspekcja Pracy
Inne
RAZEM

1

1

2

1

3
0
0

5

7

1
4

1
5

2
22

1

5.2. Skargi i wnioski
W okresie sprawozdawczym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło 5 skarg
i wniosków od 5 osób . W porównaniu do roku 2008 wpłynęło ich o 3 mniej .
Przedmiotem skarg była odmowa przyznania dofinansowania ze środków PFRON

5.3. 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 2009 po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wydano:

- 176 decyzji administracyjnych
- oraz 1046 rozstrzygnięć w sprawie przyznania świadczeń ze środków PFRON

6.

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOLECZNEJ

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
2011. Akceptacja przedłoŜonych zadań do realizacji wraz z zapewnieniem wymaganego wkładu
własnego stanowić będzie podstawę do aplikowania o środki z pozabudŜetowych źródeł
finansowania.
Katalog niezbędnych przedsięwzięć zapewniających właściwe funkcjonowanie poszczególnych
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Wągrowieckiego
tabela
Lp

Placówka

Nazwa zadania

Koszt ogółem w zł
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1

DPS
Srebrna
Góra

Osuszanie budynków

115.340

Remont dachów

100.298

Remont elewacji*

95.160

Rewaloryzacja parku
(etap I wycinka drzew +
nasadzenia)
2

PCPR
Wągrowiec

mieszkanie chronione dla 3
usamodzielnianych wychowanków

utworzenie i funkcjonowanie 4
nowych rodzin zastępczych
zawodowych
4

wtz
Wągrowiec

Lokum dla potrzeb warsztatu terapii

369.172

50.000

168.000

400.000

- adaptacja pomieszczeń
stanowiących zasoby
powiatowe/ ew. wynajem

- roczny koszt wynagrodzeń
4 rodzin

wykupienie uŜytkowanej
nieruchomości/ew. nowa
lokalizacja

Autor dokumentu: Edyta Owczarzak
Udostępnił: Edyta Owczarzak
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