Uchwała nr VII/44/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2010 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 112 ust.
12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362
z późn. zm.), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz.
1362 z późn. zm.) nakłada na kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
obowiązek przedkładania Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z działalności jednostki
oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/44/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SZTUMIE ZA ROK 2010

Sztum, marzec 2011r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie działa jako jednostka organizacyjna
Powiatu Sztumskiego od 1 stycznia 2002r. Zostało powołane Uchwałą Nr 1/2/2002 z dnia
2 stycznia 2002r. podjętą przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Publicznych Działającą
za Radę Powiatu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa w oparciu o ustawę o samorządzie
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r., ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.,
a także w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.
FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w roku 2010 na funkcjonowanie
otrzymało 292 684,00zł, z czego wydatkowano 292 357,09zł, w tym 225 048,81zł na
wynagrodzenia osobowe, narzuty ZUS i 67 308,28zł na wydatki rzeczowe.
Zatrudniało 8 osób, w tym 2 osoby na ½ etatu:
• 3 pracowników socjalnych,
• 1 pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych,
• 2 referentów,
• 1 główny księgowy,
• 1 kierownik.
Ponadto zatrudniano 2 osoby na umowę zlecenia: informatyk i sprzątaczka.
W 2010 roku średnie miesięczne wynagrodzenie w PCPR wyniosło 2 033zł brutto (łącznie
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym).
REALIZACJA ZADAŃ
Centrum wykonuje zadania pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm):
1. zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej, z wyjątkiem zadań realizowanych przez inne uprawnione
podmioty na podstawie zawartych z nimi przez organy powiatu umów lub
porozumień.

2. zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem zadań
realizowanych przez inne jednostki organizacyjne oraz inne uprawnione podmioty na
podstawie zawartych przez powiat umów lub porozumień.

Do powyższych zadań należy (art.19):
1. Z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez powiat:
-

Opracowanie

i

realizacja

powiatowej

strategii

rozwiązywania

problemów

społecznych,
-

udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

-

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

-

organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,

-

przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym placówki oraz rodziny zastępcze,

-

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców,

-

pokrywanie

kosztów

utrzymania

dzieci

z

terenu

powiatu,

umieszczonych

w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych
na terenie innego powiatu,
-

prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,

-

pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczający niektóre rodzaje placówek
opiekuńczo- wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych,

-

podejmowanie innych działań i interwencji wynikających z rozeznanych potrzeb,

-

realizowanie innych zadań przewidzianych w ustawach.

2. Z zakresu pomocy społecznej – zadań administracji rządowej wykonywanych przez
powiat na podstawie obowiązujących ustaw;
-

pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji,

-

organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
-

współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych;

-

finansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej;

-

kontrola organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków wpisanych do
rejestrów;

-

rozpatrywanie wniosków i kwalifikacji uczestników turnusów rehabilitacyjnych;

-

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

-

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;

-

dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych

w

komunikowaniu

się

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

4. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Rodziny zastępcze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodziny zastępcze dzielą się na:
1) spokrewnione z dzieckiem,
2) niespokrewnione z dzieckiem,
3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
a) wielodzietne,
b) specjalistyczne,
c) o charakterze pogotowia rodzinnego.

W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach zadania
polegającego na tworzeniu i funkcjonowaniu opieki zastępczej nad dziećmi na terenie
powiatu opieką obejmowało 110 rodzin zastępczych, w tym :
•

73 rodziny zastępcze spokrewnionych,

•

27 rodzin zastępczych niespokrewnionych,

•

6 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze,

•

2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcze,

•

2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia
rodzinnego.

W w/w rodzinach zastępczych umieszczonych było łącznie 231, w tym:
•

w rodzinach spokrewnionych - 98,

•

w rodzinach niespokrewnionych - 75,

•

w rodzinach zawodowych wielodzietnych - 42,

•

w rodzinach zawodowych specjalistycznych - 6,

•

w rodzinach zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego - 10.

W 2010 roku 30 dzieci opuściło rodziny zastępcze, w tym:
•

11 dzieci powróciło do rodziców naturalnych,

•

1 dziecko zostało umieszczone w innych rodzinach zastępczych,

•

2 zostało umieszczonych w rodzinach adopcyjnych,

•

1 dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

•

15 dzieci ukończyło 18 rok życia ( 7 pozostaje w rodzinie nadal, 8 opuściło rodzinę
zastępczą).

Stan rodzin zastępczych na przestrzeni lat 2002-2010 (w ciągu
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W ubiegłym roku 3 rodziny zastępcze spokrewnione na wniosek Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie zostały rozwiązane przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie.
W

2010

roku

6

kandydatów

ukończyło

szkolenie

rodzin

niespokrewnionych, 2 z nich nie otrzymały kwalifikacji do pełnienia tej funkcji.

zastępczych

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych na przestrzeni lat 20022010 (w ciągu roku)
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Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania każdego umieszczonego dziecka w wysokości:
1) 40% kwoty 1.647 zł tj. 658,80 zł
2) 60% kwoty 1.647 zł tj. 988,20 zł, w przypadku dzieci w wieku do 7 lat oraz od 7
lat do 18 lat otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny,
3) 80% kwoty 1.647 zł tj. 1.317,60 zł, w przypadku dzieci do 7 lat otrzymujących
zasiłek pielęgnacyjny oraz w przypadku dzieci od 7 lat do 18 lat umieszczonych
w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dla rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem wypłaca się dodatkowo 10%
kwoty 1.647 zł tj. 164,70 zł z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano:
•

na pomoc miesięczną – 1 728 859,38zł,

•

na jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego do rodziny dziecka – 40 679,15zł,

•

na jednorazową pomoc losową – 8 228,70zł

•

na prowadzenie rodzin zawodowych – 280 982,65zł, w tym:
-

wynagrodzenie 238 390,49zł,

-

składki emerytalno - rentowe i Fundusz Pracy 42 592,16zł.

Na terenie naszego powiatu w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczowychowawczej przebywały dzieci z innych powiatów. Odpłatność z tego tytułu wyniosła
343 151,31zł.

Natomiast

za

dzieci

z

terenu

powiatu

sztumskiego

przebywające

w rodzinach zastępczych i placówkach na terenie innych powiatów, nasz powiat poniósł
koszty utrzymania w wysokości 133 573,92zł.

Ustawa o pomocy społecznej oraz rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych
nakłada konieczność organizowania grup wsparcia oraz szkoleń dla rodzin zastępczych.
Ponadto przepisy obowiązujące w tej materii zobowiązują rodziny zastępcze i Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie do wzajemnej współpracy we wszystkich sprawach dotyczących
sprawowanej opieki nad dzieckiem, a także problemów tkwiących w samych rodzicach
zastępczych. Wielu rodzinom jest bardzo potrzebna pomoc i wsparcie pedagogiczno –
psychologiczne.
W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniało na umowę zlecenia
psychologa udzielającego wsparcia rodzinom zastępczym i im wychowankom.
Psycholog przyjmował zainteresowanych w siedzibie PCPR, jak i również udzielał
porad w miejscu zamieszkania rodziny.
W miesiącu lipcu zorganizowano spotkanie rodzin zastępczych, zaproszono sędziego
Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kwidzynie oraz kuratorów
sądowych. Celem spotkania było omówienie zasad prawnych funkcjonowania rodzin
zastępczych oraz dalszej współpracy.
Ponadto odbyły się dwa spotkania integracyjne z rodzinami zastępczymi z terenu
powiatu sztumskiego.
Dnia 28 maja 2010r. w Dzierzgoniu odbył się

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

We wspólnej zabawie brało udział około 130 osób. Festyn odbył się przy współpracy
z Dzierzgońskim Ośrodkiem Kultury. Zabawa rozpoczęła się koncertem zespołu jazzowego
New Tone, muzycy sprawdzili wiedzę dzieci ze znajomości nazw instrumentów muzycznych.
Dzieci brały udział w innych konkursach, wygrani otrzymywali upominki. Największym
zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych cieszył się pokaz walk rycerskich. W trakcie
trwania całej imprezy uczestnicy korzystali z poczęstunku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie zorganizowało w miesiącu listopadzie
festyn integracyjny dla wychowanków rodzin zastępczych. Zaproszono Rodzinną Agencję
Artystyczną „Teatr Kubika”, która zrealizowała program artystyczny dla dzieci. Uczestnicy

mieli okazję zobaczyć szczudlarzy, wesołego klauna oraz wziąć udział w różnych konkursach
i zabawach. Wszystkie osoby mogły skorzystać z drobnego poczęstunku.

W styczniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zorganizowało
szkolenie dla rodzin zastępczych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Celem szkolenia było zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
zapoznania z aktami prawnymi dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
uświadomienia zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka spowodowanych różnymi wypadkami
w czasie pracy i w życiu codziennym, zdobycie i utrwalenie podstawowej wiedzy
o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka, zdobycie wiedzy teoretycznej
i umiejętności praktycznego jej zastosowania w stanach zagrożenia życia, kształtowanie
nawyku świadomego zapobiegania urazom.
Z okazji Dnia Dziecka wychowankowie rodzin zastępczych z Powiatu Sztumskiego
wzięli udział w rejsie statkiem po Zatoce Gdańskiej, zorganizowanym przez Fundację
Pomorską, Żeglugę Gdańską oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
W dniach od 13-15 sierpnia 30 dzieci odpoczywało w Ośrodku Żeglarskim „Promyk”,
który znajduje się w Siemianach gm. Iława. Organizatorzy zapewnili podopiecznym dużo
atrakcji, m.in. naukę pływania, rejsy żaglówkami. Wieczorami organizowana była zabawa
karaoke przy ognisku oraz różnego rodzaju gry, zabawy i konkursy.

Fundacja Radia Zet zorganizowała warsztaty ekologiczne- Przygoda z przyrodą, lato
2010- ”Wakacje na Tropie”, na które pojechało 3 uczestników z rodzin zastępczych. Dzieci
spędziły kilkanaście aktywnych dni w unikalnym Biebrzańskim Parku Narodowym.
Wykwalifikowana kadra opiekunów i przewodników zapewniła dzieciom min. atrakcje takie
jak: Dzień Tropiciela, Dni Łosia, pradawne techniki łowieckie, krzesanie ognia metodami
pradziejowymi, wyprawy terenowe, spływ kajakowy.

W roku 2010 prowadzono pracę socjalną z rodzinami zastępczymi i ich wychowankami.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 288 wywiadów środowiskowych.
Zadaniem pracowników socjalnych jest również przeprowadzanie wywiadów
środowiskowych na potrzeby Ośrodków Pomocy Społecznej lub Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie, m.in. z przebywającymi skazanymi w Zakładzie Karnym w Sztumie.

Udzielano porad osobom borykającym się z problemami rodzinnymi, prawnymi
i społecznymi. Prowadzimy stałą współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, Sądem
Rejonowym w Kwidzynie oraz z jednostkami Policji i szkołami z terenu powiatu.

2. Usamodzielnianie pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki
opiekuńczo - wychowawcze

Po uzyskaniu pełnoletności osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki
opiekuńczo - wychowawcze, domy pomocy społecznej dla

dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Pomoc ta jest realizowana poprzez pracę
socjalną, pomoc pieniężną i rzeczową oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych i w znalezieniu zatrudnienia.
Osoby, o których mowa wyżej zostały objęte pomocą mającą na celu ich życiowe
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Pracownik socjalny Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie wspólnie z wychowankami i ich opiekunami opracowywał
indywidualne programy usamodzielnienia. Program usamodzielniania określa sposób i formy:
•

współdziałania i wspierania osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną
i środowiskiem,

•

uzyskania

wykształcenia

zgodnego

z

możliwościami

i

aspiracjami

osoby

usamodzielnianej,
•

uzyskania kwalifikacji zawodowych,

•

pomocy w uzyskaniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego,

•

podjęcia zatrudnienia,

•

pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,

•

pomocy w uzyskaniu przysługujących świadczeń.

Pomoc pieniężna i rzeczowa w ramach usamodzielnienia uzależniona jest od
indywidualnej sytuacji usamodzielnianego wychowanka i była przyznawana przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w formie:

1. pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w

wysokości 30% kwoty 1.647 zł,

tj. 494,10 zł miesięcznie do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia
25 roku życia;
2. jednorazowego, świadczenia pieniężnego na usamodzielnienie w wysokości od 100% do
400% kwoty 1.647 zł. Wysokość

procentowa pomocy była uzależniona od rodzaju

placówki oraz czasu pobytu w tej placówce;
3. jednorazowej pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości do 300%
kwoty 1.647 zł.
W roku 2010 pomoc na kontynuowanie nauki wypłacono łącznie 49 osobom, w tym
z rodzin zastępczych 41, z placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego
7 wychowankom, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 1 wychowankowi. Udzielono
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 8 wychowankom z rodzin zastępczych, 3 z Domu
Dziecka oraz 2 z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Zagospodarowanie w formie
rzeczowej otrzymało 7 osób z rodzin, 7 z placówki socjalizacyjnej.

Wypłacone świadczenia z tytułu usamodzielnienia w roku 2010

Formy pomocy
Lp. Wyszczególnienie

Na
Na
Na
usamodzielnienie kontynuowanie zagospodarowanie
nauki
w formie rzeczowej

Razem

1 Rodziny zastępcze
Placówki
2
opiekuńczowychowawcze

32 116,52

160 430,50

24 046,20

216 593,22

27 999,00

34 866,99

13 833,80

76 699,79

Razem :

60 115,52

195 297,49

37 880,00

293 293,01

3. Dom Dziecka w Dzierzgoniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w roku 2010 zajmowało się
umieszczaniem dzieci i nadzorem merytorycznym nad Domem Dziecka „Młodych Orląt”
w Dzierzgoniu.
Dom Dziecka w Dzierzgoniu jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą
typu socjalizacyjnego. Zgodnie ze zmienionym Regulaminem Organizacyjnym w strukturze
organizacyjnej tworzy następujące formy opieki:
•

opiekę całkowitą dla wychowanków, którzy z różnych przyczyn nie mogą pozostać
pod opieką rodziny,

•

grupę usamodzielnienia dla wychowanków w wieku 15-19 lat.

Limit miejsc w Domu Dziecka wynosi 26. W 2010 roku umieszczono w placówce
8 dzieci, w tym 2 zostało przeniesionych z rodziny zastępczej, 6 skierowano do placówki ze
względu na niezaradność opiekuńczo-wychowawczą rodziców. Opuściło Dom Dziecka 13
wychowanków, w tym 10 uzyskało pełnoletność, 3 wychowanków powróciło do domu
rodzinnego.
Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu prowadzony jest na podstawie
zezwolenia Wojewody Pomorskiego z dnia 29.12.2010r., wydanego na czas nieokreślony.

W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na podstawie
postanowień sądowych i wskazań Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie skierowało 4
dzieci do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 2 z Domu Dziecka
w Dzierzgoniu.

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla potrzeb mieszkańców powiatu
sztumskiego zostało zlecone Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy
„AGAPE” z/s w Borowym Młynie.
W ramach prowadzenia i funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej
zapewnione zostały miejsca interwencyjnych dla osób znajdujących się w sytuacjach
kryzysowych - głównie ofiar przemocy w rodzinie. W stosunku do klientów OIK w Sztumie
prowadzone były działania osłonowe, na które składało się zapewnienie klientom poczucia
bezpieczeństwa oraz zaspokojenie ich podstawowych potrzeb poprzez udostępnienie miejsca
do spania, nieskrępowanego dostępu do pomieszczeń sanitarnych oraz systematycznego
posiłku.

Działania wspierające podopiecznych OIK, poprzez rozmowę z pracownikiem

socjalnym placówki i wypełnieniem niebieskiej karty pomocy społecznej miały na celu
głębsze zapoznanie się z problemami klientów oraz ich wstępną diagnozę.
Utworzony został również Punkt Konsultacyjny, w którym dyżury prowadzili
psycholog, doradca prawny i pedagog.
Pomocą objęte zostały 4 osoby z naszego powiatu, w tym 1 osoba pomocą stacjonarną
oraz 3 osoby skorzystały z porad w Punkcie Konsultacyjnym. Kwota udzielonej dotacji
wyniosła 7 000,00zł.

5. Projekt systemowy „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w okresie od 1 stycznia 2010 r.
do 31 grudnia 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie, realizowało projekt systemowy pn. „Uwierz w siebie”.
W ramach działania aktywna integracja z 16 osobami zawarto kontrakty socjalne.
Do najważniejszych działań należało:
• 9 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami uczestniczyło w dwutygodniowym
turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco- rekreacyjnym,
• wszyscy uczestnicy projektu korzystali z indywidualnych zajęć psychologicznych,

• 2 osoby korzystały z zajęć logopedycznych,
• niepełnosprawni uczestnicy projektu brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych
w Szpitalu Polskim Sztum,
• objęto wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej 4 uczestników projektu,
• odbyły się dwa festyny rekreacyjno- integracyjne,
• 13 osób uczestniczyło w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym,
• zrealizowano szkolenie „Arkusz kalkulacyjny Excel”,
• odbyło się szkolenie na temat „Komputer i Internet – efektywne narzędzia integracji,
awansu społecznego i zawodowego”,
• odbył się cykl szkoleń kształtujących wiedzę o procesie usamodzielnienia dla
wychowanków rodzin zastępczych.
Otrzymana dotacja rozwojowa na realizację w/w projektu wynosiła 132 031,00zł,
wydatkowano 131 170,13zł., wkład własny wynosił 7 268,00zł.
W grudniu został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę
234 414,76zł. Okres realizacji projektu to 01.02.2011r. – 31.12.2011r.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI I
ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających według algorytmu w 2010 roku na realizację określonych zadań:

1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

24 200 zł

2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

616 196 zł

L.p.
1.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Liczba
Kwota w pełnych
według planu
złotych
2
3
4
I. Zwrot kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy w szczególności
poniesionych w związku z przystosowaniem stanowisk pracy, adaptacji lub
nabycia urządzeń ułatwiających wykonywanie pracy lub funkcjonowania w
zakładzie pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania oraz urządzeń i
technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności, rozpoznania przez służby medycyny pracy.
złożone wnioski
x
x
zawarte umowy
x
x
zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń
x
x
zakładu pracy
zwrot kosztów adaptacji lub nabycia
x
x
urządzeń ułatwiających wykonywanie
pracy lub funkcjonowanie w zakładzie
pracy
zwrot kosztów zakupu i autoryzacji
x
x
oprogramowania, urządzeń i
technologii wspomagających osoby
niepełnosprawne
zwrot kosztów rozpoznania przez
x
x
służby medycyny pracy
osoby zatrudnione w związku ze
x
x
zwrotem kosztów
II. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy
złożone wnioski
x
x
zawarte umowy
x
x
zwrot kosztów wyposażenia stanowisk
x
x
pracy

III. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
1.

2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

1.

1.
2.

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu
23 819,liczba osób ubiegających się o
8
x
skorzystanie z instrumentów oraz usług
rynku pracy
zwrot wydatków
8
23 819,IV. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy
złożone wnioski
x
x
zawarte umowy
x
x
zwrot kosztów zatrudnienia
x
x
V. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolnej lub
wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej
złożone wnioski
1
46 000,zawarte umowy
x
x
wypłacone dofinansowanie
x
x
z tego na rozpoczęcie działalności
x
x
gospodarczej
VI. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę
złożone wnioski
x
x
zawarte umowy
x
x
liczba osób do szkolenia
x
x
VII. Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego
urzędu pracy
liczba osób ubiegających o szkolenie
x
x
według złożonych wniosków
liczba osób skierowanych na szkolenie
x
x
oraz kwota z zawartych umów
VIII. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
złożone wnioski
x
x
zawarte umowy
x
x
wypłacone dofinansowania
x
x
IX. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
złożone wnioski
x
x
zawarte umowy
x
x
wypłacone pożyczki
x
x
umorzone pożyczki ( w tym dla kobiet)
x
x
X. Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzenia oraz składek na
ubezpieczenie społeczne
zwrot kosztów wynagrodzeń i składek
x
x
na ubezpieczenie społeczne
XI. Dofinansowanie kosztów tworzenia warsztatów terapii zajęciowej
złożone wnioski ogółem
x
x
zawarte umowy
x
x

1.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

XII. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (powstałych
w latach poprzednich)
325 512,dofinansowanie kosztów działania
22
325 512,warsztatów terapii zajęciowej
(podać liczbę uczestników)
XIII. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
129 534,liczba osób ubiegających się
191
x
o dofinansowanie wraz z opiekunami
-w tym liczba opiekunów
61
x
ogółem wypłacone dofinansowanie
175
129 534,(podać liczbę osób i kwotę)
z tego:
x
x
dorośli niepełnosprawni z zakładów
pracy chronionej
pozostali dorośli niepełnosprawni
95
77 135,dzieci i młodzież niepełnosprawna
31
25 571,opiekunowie dorosłych osób
34
18 806,niepełnosprawnych
opiekunowie dzieci i młodzieży
15
8 022,niepełnosprawnej
XIV. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych
32 962,Złożone wnioski
22
116 845,Zawarte umowy ogółem
17
33 100,Wypłacone ogółem dofinansowania
16
32 962,-w tym dla dzieci i młodzieży
3
6 300,niepełnosprawnej
-z tego na bariery architektoniczne
11
27 662,-z tego na bariery w komunikowaniu
2
1 600,się
-z tego na bariery techniczne
3
3 700,XV. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
120 886,Złożone wnioski
343
136 886,Zawarte umowy ogółem
2
432,Wypłacone dofinansowania ogółem
298
120 886,w tym: dla dzieci i młodzieży
57
29 825,niepełnosprawnej
3
7 300,XVI. Dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

Nastąpił zwrot niewydatkowanych środków na rachunek PFRON w kwocie 383,94zł.
obejmujący poniższe zestawienie:
1. Punkt III (zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy), zwrot w wysokości: 381,65zł.
2. Punkt XIV ( z tytułu zwrotu kosztów dotyczących dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych
osób niepełnosprawnych), zwrot w wysokości: 0,03zł.
3. Punkt XV (dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym), zwrot w
wysokości: 2,26zł.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie działają w ramach Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Warsztaty są placówką pobytu dziennego. Realizują zadania w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego
uczestnika niezbędnych do możliwie samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.
Realizacja w zakresie w/w rehabilitacji odbywa się poprzez:
1) ogólne usprawnianie,
2) rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej,
3) przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój
umiejętności planowania, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz
innych umiejętności niezbędnych, także poprawę kondycji psychicznej,
4) rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
5) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
6) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności umożliwiających podjęcie
pracy, aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2004r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004r.) w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
kontrolę warsztatów przeprowadzają co najmniej raz w roku powiatowe centra pomocy
rodzinie.
Kontroli działalności podlegają w szczególności:
1) prawidłowość kwalifikowania uczestników warsztatu,
2) ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych w nich
wskazań,
3) prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:
- uczestników,
- działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej,
- współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników,
4) prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu,
5) zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym,
6) zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia,
regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową,
7) prawidłowość realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów
rehabilitacji,
8) prawidłowość wykorzystania środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w 2010 roku przeprowadziło
następujące kontrole:
1) kontrola z dnia 13.01.2010r. dotyczyła weryfikacji wydatków za III kwartał 2009r.
przeznaczonych na działalność WTZ,
2) kontrola z dnia 21.01.2010r. dotyczyła oceny postępów w rehabilitacji zawodowej
i ogólnej uczestników za II półrocze 2009r.
3) kontrola z dnia 27.01.2010r. dotyczyła prawidłowości wydatkowania dotacji
podmiotowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Sztumie na działalność WTZ,
4) kontrola z dnia 15.10.2010r. dotyczyła weryfikacji wydatków za III kwartał 2010r.
przeznaczonych na działalność WTZ,

Podczas przeprowadzonych w/w kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓZNIC MIĘDZY REGIONAMI II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwalą Rady
Nadzorczej nr 9/2009 z dnia 17 marca 2009r. uruchomił program pn. „Program
wyrównywania różnic między regionami II”.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776
z poźn. zm.) pomoc jest długofalowa i będzie realizowana do grudnia 2013r.
Celem strategicznym wskazanym w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia
2007-2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów oraz
przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać
długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i
terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Priorytetowymi kierunkami interwencji
państwa są między innymi: rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie obszarów wymagających
aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. Cele, które powinny być osiągnięte w wyniku
realizacji programu, mieszczą się w przywołanym wyżej celu strategicznym, a działania
podjęte w ramach realizacji programu zgodne są z priorytetowymi kierunkami interwencji.
Zgodnie z polityką regionalną państwa, środki stanowiące budżet programu w większym
zakresie kierowane są do regionów słabo rozwiniętych gospodarczo i społecznie, a w
szczególności do województw o gwałtownie pogarszającej się sytuacji na rynku pracy oraz
pozbawionych infrastruktury służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
W dniu 30 czerwca 2009 roku Uchwałą Nr XXXV/227/2009 Rada Powiatu
Sztumskiego uchwaliła, iż Powiat Sztumski przystępuje do realizacji wyżej wymienionego
programu.
W roku 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie pozyskało w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B dofinansowanie

w łącznej kwocie 23 717,43 zł. na niżej podane projekty, których realizacja została
wyznaczona do dnia 30 września 2010r.
W ramach realizacji w/w programu dofinansowanie zostało ostatecznie rozliczone
przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim niżej podanych projektów,
których umowy na realizację zostały zawarte w 2009 roku.:
1. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie: „Otwarta Szkoła” likwidacja barier architektonicznych umożliwiających osobom
niepełnosprawnym sprawne poruszanie się:

koszt całkowity projektu:

- 35 990,00 zł.

środki własne:

- 17 995,00zł..

środki PFRON:

- 17 995,00 zł.

2. Zespól Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach
„Szkoła przyjazna niepełnosprawnym” – zapewnienie bezpiecznego dojścia
do placówki.

koszt całkowity projektu:

- 9 203,35zł.

środki własne:

- 4 601,68zł.

środki PFRON:

- 4 601,68zł.

Uchwałą nr 455/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. Zarząd PFRON określił kierunki
działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „ Programu wyrównywania
różnic między regionami II” w 2010 roku oraz wykazu powiatów leżących w podregionach
spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2010 roku,
oraz ustalenia terminów naboru wniosków i wystąpień w ramach programu.
W dniu 29 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XLII/272/2010 Rada Powiatu Sztumskiego
uchwaliła, że Powiat Sztumski przystępuje do realizacji Programu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami II” w 2010 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do dnia 31 marca 2010r. złożyło
w Oddziale Pomorskim PFRON w Gdańsku ;

1)Wystąpienie w sprawie uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w realizacji
w/w programu dotyczącego projektu:
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
„ W trosce o dzieci niepełnosprawne” – modernizacja obiektu pod kątem likwidacji barier
architektonicznych.

koszt całkowity projektu:

- 42 708,47 zł.

środki własne:

- 21 354,24zł.

środki PFRON:

- 21 354,24zł.

2) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami II”:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach
„Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci” – likwidacja barier
w poruszaniu się i komunikowaniu.

koszt całkowity projektu:

- 231 227,98 zł.

środki własne:

- 115 613,99zł.

środki PFRON:

- 115 613,99zł.

Dnia 23 września 2010r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
powiadomił, iż w 2010r. nie będą udzielane dofinansowania na realizację projektów

wynikających z wniosków i wystąpień złożonych w ramach „ Programu wyrównywania
różnic miedzy regionami II” w obszarach A, B, D i E.
Rozpatrywane będą jedynie wnioski dotyczące pomocy w zakresie odtworzenia majątku
warsztatów terapii zajęciowej, zniszczonego w wyniku powodzi, w ramach obszaru

F

programu.
Ograniczenie zakresu realizacji programu wynika ze znaczącego wzrostu zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, co powoduje konieczność zaangażowania znacznie większych
środków PFRON na realizację zadań o charakterze obligatoryjnym, związanych
z dofinansowaniem rynku pracy, wynikających z zapisów art. 25a, art. 26, art. 26a. ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.). W przypadku przyjęcia
przez sejm zmian do wymienionej ustawy, zapewniających mniejsze wydatkowanie środków
finansowych w zakresie dofinansowania rynku pracy i tym samym pozyskania środków na
finansowanie w 2011r. „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” Fundusz
niezwłocznie

poinformuje

o

możliwości

dofinansowania

projektów

wynikających

z wniosków i wystąpień złożonych w 2010r. w ramach w/w programu.
Uchwałą nr 343/2010 z dnia 16 grudnia 2010r. Zarząd PFRON określił warunki
realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” w 2011 roku.
Zgodnie z §1 ust.1 oraz § 2 w/w uchwały Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych postanowił, że:
- w pierwszej kolejności realizowane będą, zgodnie z warunkami, które obowiązywały
w 2010 roku, nierozpatrzone wnioski i wystąpienia złożone w programie w zeszłym roku, po
ich aktualizacji i uzupełnieniu,
- termin na aktualizację i uzupełnienie wniosków i wystąpień z 2010 roku ustalony zostanie
w terminie późniejszym, pod warunkiem, że w planie finansowym PFRON znajdą się środki
finansowe umożliwiające realizację tych wniosków i wystąpień.
- warunkiem realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2011 roku,
w szczególności warunkiem podejmowania decyzji o dofinansowaniu oraz wypłacie kwot
dofinansowań, jest posiadanie przez PFRON środków finansowych umożliwiających
realizację programu.

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Spośród zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej, powiat sztumski
realizuje większość z nich.
Istotne problemy z zakresu pomocy społecznej to:
1. Brak mieszkań chronionych dla osób opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze oraz rodziny zastępcze.
2. Niskie środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych.
3. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – brak samochodu do
dyspozycji Centrum (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach
zastępczych, w rodzinach dotkniętych przemocą rodzinną, interwencje w środowisku,
przewożenie dzieci z rodzin naturalnych do rodzin zastępczych, przeprowadzanie
wizji lokalnych u osób niepełnosprawnych).

Priorytetowe działania w zakresie pomocy społecznej:
1. Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
2. Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów rodzin zastępczych.
3. Powoływanie zawodowych rodzin zastępczych.
4. Propagowanie rodzinnych form opieki zastępczej.
5. Opracowanie programów:
- Pomocy Dziecku i Rodzinie,
- Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
6. Pozyskiwanie

środków

finansowych

na

realizację

nowatorskich

z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów.
7. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

projektów

