Uchwała nr XXI/129/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2011 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 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 1
do Uchwały nr XXI/129/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SZTUMIE ZA ROK 2011

Sztum, marzec 2012r.

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.,
ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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 2011 na funkcjonowanie
otrzymało 311 032,00zł, z czego wydatkowano 271 389,69zł, w tym 215 056,65zł na
wynagrodzenia osobowe, narzuty ZUS i 56 333,04zł na wydatki rzeczowe.
Zatrudniało 9 osób, w tym 3 osoby na ½ etatu:
• 3 pracowników socjalnych,
• 1 pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych,
• 1 główny księgowy,
• 2 pracowników realizujących zadania z projektu konkursowego „Grunt to
rodzina„ -koordynator oraz specjalista ds. finansowych ze środków EFS
(1/2 etatu),
• 1 pracownik realizujący zadania z projektu systemowego „Uwierz w siebie „koordynator ze środków EFS (1/2 etatu),
• 1 kierownik.
Ponadto zatrudniano 2 osoby na umowę zlecenia: informatyk i sprzątaczka.
W 2011 roku średnie miesięczne wynagrodzenie w PCPR wyniosło 1 919,00zł 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,

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

4. 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.

5. 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 przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2011r. rodziny zastępcze
dzieliły 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 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach zadania
polegającego na tworzeniu i funkcjonowaniu opieki zastępczej nad dziećmi na terenie
powiatu opieką obejmowało 102 rodziny zastępcze, w tym :
•

71 rodzin zastępczych spokrewnionych,

•

21 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 233 dzieci, w tym:
•

w rodzinach spokrewnionych - 101,

•

w rodzinach niespokrewnionych - 66,

•

w rodzinach zawodowych wielodzietnych - 35,

•

w rodzinach zawodowych specjalistycznych -5,

•

w rodzinach zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego - 26.

W 2011 roku 60 dzieci opuściło rodziny zastępcze, w tym:
•

16 dzieci powróciło do rodziny naturalnej,

•

17 dziecko zostało umieszczonych w innych rodzinach zastępczych,

•

5 zostało umieszczonych w rodzinach adopcyjnych,

•

22 dzieci ukończyło 18 rok życia ( 11 pozostaje w rodzinie nadal, 11 opuściło rodzinę
zastępczą).

Stan rodzin zastępczych na przestrzeni lat 2002-2011 (w ciągu roku)
80
70
60
50
Ilość rodzin 40
30
20
10
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lata
rodziny spokrewnione

rodziny niespokrewnione

rodziny zawodowe

pogotowia rodzinne
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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 – 1 754 728,47zł,

•

na jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego do rodziny dziecka – 63 220,20zł,

•

na jednorazową pomoc losową – 5 570,40zł,

•

na prowadzenie rodzin zawodowych – 293 815,28zł.

Na terenie naszego powiatu w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczowychowawczej przebywało 39 dzieci z innych powiatów. Odpłatność z tego tytułu wyniosła
320 067,44zł.

Natomiast

11

dzieci

z

terenu

powiatu

sztumskiego

przebywało

w rodzinach zastępczych, 2 dzieci w placówkach na terenie innych powiatów, nasz powiat
poniósł koszty utrzymania w wysokości 202 209,71zł.

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 2011 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 roku 2011 prowadzono pracę socjalną z rodzinami zastępczymi i ich wychowankami.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 325 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.
Pracownik socjalny PCPR jest członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
realizującego zadania wskazane w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.

Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze
W miesiącach kwiecień- lipiec zorganizowano szkolenie oraz proces kwalifikacyjny
kandydatów zgłaszających chęć prowadzenia rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego. Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych
trenerów, w oparciu o program PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza, licencjonowany przez
Towarzystwo Nasz Dom i rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Proces kwalifikacyjny odbył się w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 725, poz. 1362 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 110, poz.
733) oraz o dokumentację rodziny: podanie kandydatów, kartę zgłoszeniową, zaświadczenie
o dochodach, zaświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia
z poradni odwykowej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, odpisu aktu małżeństwa,
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o opinię pracownika socjalnego PCPR, opinię
pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy społecznej, opinię kuratora rodzinnego,
opinię psychologa, opinię trenerów szkolących. Komisja kwalifikacyjna zakwalifikowała
cztery rodziny do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz jedną rodzinę do prowadzania
placówki rodzinnej. Jedna rodzina nie otrzymała kwalifikacji.
W

ramach

współpracy

z

Katolickim

Ośrodkiem

Adopcyjno-Opiekuńczym

w Kwidzynie dwie rodziny z terenu powiatu sztumskiego ukończyły szkolenie w tamtejszym
ośrodku i otrzymały kwalifikacje do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
Szkolenia rodzin zastępczych
W miesiącu lutym odbyło się dwudniowe szkolenie 4 rodzin zastępczych- kandydatów
na wielodzietne zawodowe rodziny zastępcze. Spotkanie obejmowało 10 godzin
warsztatowych, podczas których rodziny uzyskały możliwość podniesienia kwalifikacji
i nabycia umiejętności w opiece nad dzieckiem.
Ponadto odbyły się dwa spotkania integracyjne z rodzinami zastępczymi z terenu
powiatu sztumskiego.
IV Powiatowy Piknik Środowisk Zastępczych został zrealizowany 28.05.2011r. na
Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu. Piknik przygotowano dzięki dofinansowaniu z Fundacji
ERNST & YOUNG w wysokości 4 300zł.
Grupa teatralna przedstawiła spektakl bajkowy dla dzieci. Natomiast grupa
animatorów przeprowadziła szereg indywidualnych i grupowych konkursów sportowych
i zręcznościowych. Za udział w tych zabawach dzieci otrzymały nagrody i upominki.

W trakcie trwania całej imprezy uczestnicy korzystali z poczęstunku: grill, ciepłe
i zimne napoje, słodycze oraz ciasta upieczone przez rodziny zastępcze oraz dzieci. Całej
zabawie towarzyszyła grupa muzyczna, która zapraszała do zabawy i tańca.
Celem pikniku było podkreślenie istotnej roli rodzicielstwa zastępczego poprzez
świętowanie dnia rodzicielstwa

wraz z zapewnieniem zabawy, wypoczynku, rekreacji

wszystkim członkom RZ oraz umożliwienie środowisku spotkania w szerokim gronie jak
również pokazanie oraz kształtowanie wrażliwości na kulturę i sztukę. Piknik był okazją do
spotkania, rozmów, wspólnej zabawy całych rodzin zastępczych jak również pracowników
PCPR.
PCPR uczestniczyło również w kampanii promocyjnej „Ryby zdrowa dieta”organizacja

kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim-

zorganizowano festyn dla środowiska rodzin zastępczych i ich otoczenia. W programie
przewidziano gotowanie potraw rybnych, degustację potraw z ryb, konkursy tematyczne
związane z rybą ( konkurs wędkarski) z nagrodami, zabawę taneczną dla dzieci oraz wiele
atrakcji dla uczestników spotkania, które współfinansowane było przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013”.

Spotkania z kadrą pomocy społecznej z terenu powiatu sztumskiego

We wrześniu odbyło się spotkanie robocze kierowników ośrodków pomocy społecznej
oraz PCPR dotyczące stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W miesiącu listopadzie 2011r. odbyło się spotkanie poświęcone budowaniu współpracy
i wypracowaniu wspólnych procedur działania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, sędzia Sądu
Rejonowego w Kwidzynie, kuratorzy zawodowi SR w Kwidzynie, Policja oraz pracownicy
PCPR.

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 2011 pomoc na kontynuowanie nauki wypłacono łącznie 49 osobom, w tym
z rodzin zastępczych 40, z placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego
9 wychowankom. Udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 5 wychowankom
z rodzin zastępczych, 4 z Domu Dziecka oraz 1 z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 11 osób z rodzin zastępczych, 5 z placówki
socjalizacyjnej, 1 z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Wypłacone świadczenia z tytułu usamodzielnienia w roku 2011

Formy pomocy
Lp. Wyszczególnienie

1 Rodziny zastępcze
2

Placówki
opiekuńczowychowawcze
Razem :

Na
Na
Na
usamodzielnienie kontynuowanie zagospodarowanie
nauki
w formie rzeczowej

Razem

32 940,00

153 640,72

39 363,30

225 944,02

27 999,00

30 952,98

8 564,40

67 516,38

60 939,00

184 593,70

47 927,70

293 460,40

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do września 2011 zajmowało się
umieszczaniem dzieci i nadzorem merytorycznym nad Domem Dziecka „Młodych Orląt”
w Dzierzgoniu.

Dom Dziecka w Dzierzgoniu był całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą
typu socjalizacyjnego. W strukturze organizacyjnej tworzył następujące formy opieki:
•

opiekę całkowitą dla wychowanków, którzy z różnych przyczyn nie mogą pozostać
pod opieką rodziny (20 miejsc),

•

grupę usamodzielnienia dla wychowanków w wieku 15-19 lat (6 miejsc).

Od 1 września 2011r. na terenie powiatu sztumskiego funkcjonują dwie całodobowe
placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. Dom dla Dzieci w Szropach, będący placówką typu
rodzinnego oraz Dom dla Dzieci w Dzierzgoniu, będący placówką typu socjalizacyjnego.
Obie placówki prowadzone są przez Fundację Społeczną „Bona Fide”, posiadającą
odpowiednie zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie powyższych placówek.
Przejęcie opieki nad dziećmi w Domu dla Dzieci w Szropach oraz Domu dla Dzieci
w Dzierzgoniu nastąpiło na podstawie umowy Nr 1/2011 o powierzeniu realizacji zadania
publicznego pod nazwą: „ Zorganizowanie i prowadzenie dwóch odrębnych, całodobowych
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego do 14 wychowanków i typu
rodzinnego do 8 wychowanków”, zgodnie z Uchwałą Nr IX/58/2011 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orląt”
w Dzierzgoniu zmienioną Uchwałą Nr XIII/77/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
30 sierpnia 2011r.
Placówka w Szropach jest placówką rodzinną, zajmującą nowo wybudowany budynek
jednorodzinny, w którym istnieją warunki do spełnienia standardów usług świadczonych
w placówce opiekuńczo-wychowawczej i standardów wychowania i opieki w placówce typu
rodzinnego do 8 miejsc. Dom dla Dzieci w Szropach prowadzi dyrektor posiadający
kwalifikacje zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami § 37 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Placówka w Dzierzgoniu mieści się również w nowo wybudowanym domu
jednorodzinnym, spełniającym standardy placówki typu socjalizacyjnego do 14 miejsc.
Kwalifikacje dyrektora i wychowawców zgodne są z § 37 ust. 1 i § 38 ust. 1 cyt. wyż.
rozporządzenia.
Likwidacja Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu i powstanie dwóch
mniejszych domów miała na celu zapewnienie dzieciom pogodnej, rodzinnej atmosfery,
stworzenie godnych warunków do życia wychowankom i zwiększenie szans na dalsze
funkcjonowanie w społeczeństwie.

Od września 2011 r. Dom dla Dzieci w Szropach opuściło 2 dzieci (usamodzielnienie
i skierowanie do MOW), zostało umieszczonych 3 dzieci. Natomiast w Domu dla Dzieci
w Dzierzgoniu zostało umieszczone jedno dziecko, a opuścił placówkę również jeden
wychowanek, który usamodzielnił się.

W 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na podstawie
postanowień sądowych i wskazań Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie skierowało 9
dzieci do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w tym 4 z placówek opiekuńczowychowawczych.

4. 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 2011 r.
do 31 grudnia 2011r. 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”.
Celem ogólnym projektu ‘Uwierz w siebie” było zwiększenie szans i przygotowanie
do życia społecznego i zawodowego byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo

–

wychowawczych

oraz

aktywizacja

społeczno

–

zawodowa

osób

niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji takich jak organizacja
szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i nabycie nowych umiejętności.
W ramach działania aktywna integracja z 32 osobami zawarto kontrakty socjalne.
Do najważniejszych działań należało:
•

12 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami uczestniczyło w dwutygodniowym
turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco- rekreacyjnym,

• wszyscy uczestnicy projektu korzystali z indywidualnych zajęć psychologicznych,
prawnych i pedagogicznych,
• objęcie terapią rodzinną uczestników i ich rodziny,
• 2 osoby korzystały z zajęć logopedycznych,

• niepełnosprawni uczestnicy projektu brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych,
• objęto wsparciem 2 asystentów osoby niepełnosprawnej 8 uczestników projektu,
• odbyły się dwa wyjazdy integracyjno-edukacyjne (Akwarium Gdyńskie i Zamek
w Malborku),
• wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w warsztatach edukacyjnoprofilaktycznych, których celem było nabycie poczucia samo skuteczności, wiary we
własne siły, możliwości oraz motywacja do zwiększenia wysiłków na drodze do
osiągania celów,
• 27 osób uczestniczyło w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym,
• wyjazdowe

warsztaty

aktywizacyjno-integracyjne

dla

wychowanków

rodzin

zastępczych. Celem szkolenia było pokazanie uczestnikom alternatywy na spędzenie
wolnego czasu oraz przełamanie barier psychicznych i fizycznych. W ramach zajęć
terenowych przeprowadzone zostały zajęcia integracyjno-survivalowe (szkoła
przetrwania).
• kursy i szkolenia wg indywidualnej ścieżki rozwoju uczestnika, np. prawo jazdy,
sekretarz-asystent, bukieciarstwo, wózki widłowe, magazynier, język angielski,
zajęcia komputerowe,
• finansowanie nauki na poziomie wyższym.
Otrzymana dotacja rozwojowa na realizację w/w projektu wynosiła 222 108,00zł,
wkład własny wynosił 12 307,00zł.

6. Projekt konkursowy „Grunt to rodzina” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w roku 2011 w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1

Aktywizacja zawodowa

i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowało projekt „Grunt to
rodzina”.
Celem ogólnym projektu jest wsparcie i ochrona macierzyństwa oraz kształtowanie
prawidłowych postaw społecznych ( w tym aktywnej postawy na rynku pracy) wśród osób

niewydolnych wychowawczo, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem
z terenu 4 gmin Powiatu Sztumskiego: Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Mikołajki
Pomorskie.

Cele szczegółowe projektu to:
- objęcie wsparciem asystenta rodzinnego rodzin zagrożonych odebraniem dzieci,
- wsparcie rodzin zastępczych spokrewnionych,
- objęcie wychowanków rodzin zastępczych programem przygotowującym do rozpoczęcia
procesu usamodzielnienia,
- poszerzenie wiedzy rodziców biologicznych i zastępczych spokrewnionych z zakresu metod
wychowania, psychologii rozwoju i zaspakajania potrzeb dzieci poprzez udział w szkoleniach
i warsztatach „szkoły dla rodziców”,
- poszerzenie wiedzy u rodziców biologicznych i zastępczych spokrewnionych z zakresu
zagadnień prawnych ( dyżur radcy prawnego),
- rozbudzenie i wspieranie aktywnej postawy na rynku pracy wśród uczestników projektu
(konsultacje doradcy zawodowego),
- bieżące rozwiązywanie problemów rodzinnych i terapia rodzinna wśród uczestników
projektu ( dyżur psychologa).

Projekt realizowany jest przez okres 01.01.2011r. do 31.12.2012r.. Całkowity koszt
projektu to 372 486,00zł. Otrzymana dotacja rozwojowa na realizację projektu w 2011r.
wynosiła 184 862,00zł.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z ZAKRESU
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających według algorytmu w 2011 roku na realizację określonych zadań:
1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

L.p.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.

15 250,98 zł.
622 596,02 zł

Wyszczególnienie
Liczba
Kwota w pełnych
według planu
złotych
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
1
51 000,zawarte umowy
X
x

3.

1.

2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.

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

1.

1.
2.

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk
X
x
pracy
III. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu
15 250,98
liczba osób ubiegających się o
3
x
skorzystanie z instrumentów oraz usług
rynku pracy
zwrot wydatków
6
15 250,98,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
2
102 995,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.

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
50 275,liczba osób ubiegających się
159
x
o dofinansowanie wraz z opiekunami
-w tym liczba opiekunów
39
x
ogółem wypłacone dofinansowanie
62
50 275,(podać liczbę osób i kwotę)
z tego:
X
x
dorośli niepełnosprawni z zakładów
pracy chronionej
pozostali dorośli niepełnosprawni
19
16 872,dzieci i młodzież niepełnosprawna
25
22 300,opiekunowie dorosłych osób
5
3 056,niepełnosprawnych
opiekunowie dzieci i młodzieży
13
8 047,niepełnosprawnej
XIV. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych
109 765,Złożone wnioski
41
192 042,Zawarte umowy ogółem
52
116 665,Wypłacone ogółem dofinansowania
50
109 765,-w tym dla dzieci i młodzieży
17
28 168,niepełnosprawnej
-z tego na bariery architektoniczne
29
91 787,-z tego na bariery w komunikowaniu
19
16 898,się
-z tego na bariery techniczne
2
1 080,XV. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
129 997,Złożone wnioski
311
138 509,Zawarte umowy ogółem
7
11 956,Wypłacone dofinansowania ogółem
304
129 997,w tym: dla dzieci i młodzieży
48
29 975,niepełnosprawnej
XVI. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
7 000,Złożone wnioski
4
12 300,Zawarte umowy ogółem
3
7 000,Wypłacone dofinansowania ogółem
3
7 000,-

Nastąpił zwrot niewydatkowanych środków na rachunek PFRON w kwocie 47,59 zł.
obejmujący poniższe zestawienie:
1. Punkt XIV ( z tytułu zwrotu kosztów dotyczących dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych
osób niepełnosprawnych), zwrot w wysokości: 44,78 zł.
2. Punkt XV (dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym), zwrot
w wysokości: 2,81zł.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury organizacyjnej
wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie działają w ramach Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo
placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej.
Cele działania warsztatu:

Celem jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy
możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do
usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania
czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych

sprawności

oraz

podstawowych

i

specjalistycznych

umiejętności

zawodowych,

umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcia pracy.
Zasady funkcjonowania warsztatu:

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu
rehabilitacji uczestnika, który zawiera informację dotyczące osoby niepełnosprawnej,
planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych zadań.
W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz nie rzadziej niż co 3
lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika
warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji,
uzasadniających:
1. podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy
chronionej lub na przystosowanym stanowisku
2. potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia ze względu na
brak postępów w rehabilitacji i złe rokowanie co do możliwości osiągnięcia postępów
uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej
w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji
w warsztacie
3. przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do
przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia
i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku
pracy, albo okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, albo okresowy brak
możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

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 2011 roku przeprowadziło następujące
kontrole:

1) kontrola z dnia 04.-06.01.2011r. dotyczyła oceny postępów w rehabilitacji zawodowej
i ogólnej uczestników za II półrocze 2010r.
2) kontrola z dnia 31.01.2011r. dotyczyła weryfikacji wydatków za IV kwartał 2010r.
przeznaczonych na działalność WTZ,
3) kontrola z dnia 31.01.2011r. dotyczyła prawidłowości wydatkowania dotacji
podmiotowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Sztumie na działalność WTZ,
4) kontrola z dnia 05.07.2011r. dotyczyła weryfikacji wydatków za I kwartał 2011r.
przeznaczonych na działalność WTZ,
5) kontrola z dnia 04.-05.07.2011r. dotyczyła oceny postępów w rehabilitacji zawodowej
i ogólnej uczestników za I półrocze 2011r.

Podczas przeprowadzonych ww. kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.

Powiat Sztumski zgodnie z umową Nr 01/11 zawartą w dniu 11 lutego 2011r. przyznał
dotację podmiotową na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie na
2011 rok, na sfinansowanie 10% kosztów ogółem działalności WTZ.

Wysokość dotacji podmiotowej wyniosła: 36 168 00 zł. (słownie złotych: trzydzieści sześć
tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).

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. z 2011r. Nr 127,
poz. 721 t.j..) 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.

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 mogą być 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:
- w pierwszej kolejności realizowane będą, zgodnie z warunkami, które obowiązywały
w 2010 roku, nie rozpatrzone wnioski i wystąpienia złożone w programie w zeszłym roku, po
ich aktualizacji i uzupełnieniu,
- warunkiem realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2011 roku,
w szczególności warunkiem podejmowania decyzji o dofinansowaniu oraz wypłacie kwot
jest posiadanie przez PFRON środków finansowych umożliwiających realizację programu.
Oddział Pomorski PFRON poinformował, iż na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2011r.
Uchwałą nr 145/2011 Zarząd PFRON ustalił termin od dnia 18 lipca do dnia 19 sierpnia
2011r., na składanie nowych wniosków i wystąpień w obszarze D ww. programu – likwidacja
barier transportowych. Pomoc finansowa ze środków PFRON, w ramach obszaru D

programu, przeznaczona na finansowanie części kosztów zakupu lub przystosowania
pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, skierowana jest do
organizacji pozarządowych oraz gmin i powiatów.
W związku z powyższym Oddział Pomorski PFRON zaprosił Powiat Sztumski do
przystąpienia dotyczącego realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”
w ramach obszaru D programu na rok 2011.
Ponadto Zarząd PFRON na ww. posiedzeniu oraz zgodnie z ww. Uchwałą ustalił
termin od dnia 18 lipca do dnia 19 sierpnia 2011 roku na aktualizację i uzupełnienie nie
rozpatrzonych a zweryfikowanych pozytywnie w 2011 roku wniosków i wystąpień,
złożonych w Oddziałach PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy
regionami II”.
Następnie Zarząd PFRON na posiedzeniu w dniu 20 października 2011r. Uchwałą nr
227/2011 podjął decyzję w sprawie podziału środków finansowych dla Oddziałów PFRON
przeznaczonych na udzielenie w 2011 roku dofinansowanie jednostkom samorządu
terytorialnego, będącymi beneficjentami lub/i realizatorami ww. programu.
Na tej podstawie Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale Pomorskim w dniu 28
października

2011r.

działając

w

ramach

umocowania,

na

podstawie

warunków

dopuszczalności pomocy określonych w przedmiotowym programie i procedurach jego
realizacji oraz w oparciu o przyznane limity środków finansowych przeznaczonych na
realizację programu, uwzględniając wytyczne Zarządu PFRON w sprawie podziału środków,
podjęli decyzję pozytywną

o przyznaniu dofinansowania w ramach „Programu

wyrównywania różnic miedzy regionami II” w ramach obszaru B dla Powiatu Sztumskiego
w łącznej kwocie 61 301,94 zł. na niżej podane projekty:
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.

W związku z powyższym została zawarta umowa w dniu 29 listopada 2011r. w Gdańsku
pomiędzy Oddziałem Pomorskim PFRON a Starostwem Powiatowym w Sztumie o realizację

przez Jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między
regionami II” w obszarze B, którego realizacja została wyznaczona do dnia 30 czerwca 2012r.
Następnie została zawarta umowa w dniu 20 grudnia 2011r. pomiędzy

Starostwem

Powiatowym w Sztumie zwanym dalej „Jednostką samorządu” a Gminą Dzierzgoń –
Urzędem Miejskim w Dzierzgoniu zwanym dalej „Beneficjentem”.

Powyższy projekt jest w realizacji.

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:

- 79 895,42 zł.

środki własne:

- 39 447,71zł.

środki PFRON:

- 39 447,71zł.

Starostwo Powiatowe podjęło decyzję o rezygnacji z przyznanego dofinansowania, ponieważ
przyznana kwota dofinansowania była niewystarczająca do potrzeb realizacji ww. projektu,
który miał na celu właściwe, zgodne z obowiązującymi standardami, wymogami
przystosowania bazy lokalowej bez barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i wyposażenia do funkcjonowania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci.

KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
W POWIECIE SZTUMSKI

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 180 pkt 1 ww. ustawy do
zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów
dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.
Jak wynika z obowiązującego obecnie stanu prawnego, systemem pieczy
zastępczej nazywamy zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie
czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki
i wychowania przez rodziców. Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące
zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia
dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki
adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.
W powiecie sztumskim Zarządzeniem Starosty Sztumskiego Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej.
W celu usprawnienia realizacji zadań nałożonych ww. ustawą oraz pozyskania
środków z zewnątrz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do opracowania
Powiatowego Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2015. Aktualnie na
podstawie danych z Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego, Policji, PCPR
diagnozowany jest system wsparcia rodzin, środowisko rodzinne zagrożone umieszczeniem
dzieci w zastępczych formach opieki oraz infrastruktura powiatu sztumskiego w zakresie
pomocy rodzinie. Po dokonaniu analizy potrzeb zostaną sformułowane m.in. cele, zakładane
rezultaty realizacji, sposób monitorowania.
Na podstawie danych zawartych w niniejszym sprawozdaniu oraz dotychczas
zebranych informacji z jednostek pomocy społecznej czy innych instytucji współpracujących
z PCPR wynika, iż głównymi kierunkami rozwoju pieczy zastępczej będą:
1. Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez:
•

pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,

•

przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów rodzin zastępczych,

•

powoływanie zawodowych rodzin zastępczych,

•

przekształcanie obecnych rodzin zastępczych zawodowych mających pod opieką
więcej

niż troje dzieci rodzinnych domów dziecka,

•

propagowanie rodzinnych form opieki zastępczej,

•

wspieranie istniejących rodzin zastępczych poprzez organizowanie specjalistycznych
szkoleń

mających

wychowawczych,

na

celu

dostarczanie

podniesienie
wiedzy

i

ich

kompetencji

umiejętności

w

opiekuńczo-

zakresie

opieki

i wychowania, pomoc w prowadzeniu mediacji w sytuacjach konfliktowych,
zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci,
w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
•

zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

•

wsparcie finansowe rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach posiadanych
środków finansowych.

2. Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków.
3. Praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mająca na
celu powrót dzieci do rodziców.
4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na prowadzenie działań wspierających
rodziny.
5. Kontynuacja realizacji projektów współfinansowanych z EFS.
6. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy dokonać
reorganizacji struktury organizacyjnej PCPR, zatrudnienia koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej, usprawnienia pracy z rodzinami zastępczymi.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej nałożono na gminy, powiaty
i samorząd województwa obowiązek przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Zasoby pomocy społecznej w rozumieniu ustawy, obejmują w szczególności
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy
społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.
Ocena ma obejmować osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich
problemów oraz ich rozkład ilościowy.
PCPR będzie zobowiązany do przekazywania co roku do dnia 30 kwietnia Radzie
Powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa ocenę zasobów pomocy społecznej.

Ocena wraz z rekomendacjami ma być podstawą planowania budżetu na rok następny.
Opracowanie Powiatowego programu rozwoju

pieczy zastępczej oraz oceny zasobów

pomocy społecznej, to ważniejsze działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie w I kwartale br., które pozwoli na sformułowanie kierunków rozwoju
rodzicielstwa zastępczego

