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RADA POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO
Znak: PCPR.IV.8230/D/8 /10.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU ZA 2009r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku działa w szczególności oparciu o:
1. Uchwałę Nr IV/21/99 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15.03.1999r.
w sprawie: utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej- Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Radomsku.
2. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.
1362 z późn. zm.).
3. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
4. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180,
poz. 1493).
5. Statut Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Radomsku przyjęty Uchwałą Nr
XXXII/353/06 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 9 czerwca 2006r.
6. Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Nr
69/2000 z dnia 3 sierpnia 2000r. z późn.zm.
7. Uchwałę Nr V/39/07 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie
określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt
dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
8. Uchwałę Nr V/38/07 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie
określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt
dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
Plan budżetu PCPR w 2009r. stanowił kwotę – 4.392.897 zł.
Wykonanie budżetu w kwocie – 4.373.648,76 zł (99,56%).
Zrealizowano następujące zadania w zakresie:
I.

ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA
TERENIE POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO:

1. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych w których decyzją sądu umieszczono dzieci
pozbawione częściowe lub całkowicie opieki:
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- kwota wydatkowana – 2.626,942,35 zł.
Pomocą objęto 212 rodzin zastępczych, w których przebywało 338 dzieci, w tym :
a) rodziny spokrewnione z dziećmi - to 183 rodziny w których wychowywano 270
dzieci:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci stanowiła kwotę
– 1.863.202,69 zł, w formie 3.033 świadczeń,
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
dziecka przyjmowanego do rodziny stanowiła kwotę – 67.101,00 zł, w formie 36
świadczeń,
b) rodziny niespokrewnione z dziećmi– to 23 rodziny w których wychowywano
35 dzieci:
- pomoc pieniężna dla tych rodzin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
stanowiła kwotę –310.529,34 zł, w formie 357 świadczeń,
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
dzieci przyjmowanych do rodzin stanowiła kwotę – 8.700 zł, w formie 4 świadczeń,
c) rodziny zawodowe wielodzietne – to 4 rodziny w których w ciagu roku
wychowywało się 20 dzieci, w tym:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci w trzech
rodzinach zastępczych stanowiła kwotę – 96.701,38 zł, w formie 128 świadczeń
(przy czym koszt pomocy pieniężnej dla czworga dzieci w rodzinie wielodzietnej
zamieszkującej na terenie powiatu myszkowskiego jest refundowany w oparciu o
porozumienia między powiatami - poza budżetem PCPR),
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
dziecka przyjmowanego do rodziny wielodzietnej stanowiła kwotę – 8.361,00 zł, w
formie 6 świadczeń,
- koszt wynagrodzeń dla rodzin wielodzietnych stanowił kwotę – 89.841,14 zł
d) rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego – do czerwca
2009r. funkcjonowały trzy pogotowia rodzinne, z dniem 1 lipca 2009r. jedno
pogotowie rodzinne zostało przekształcone w rodzinę wielodzietną.
W 2009r. pogotowia rodzinne zapewniły opieką 33 dzieci, a wydatkowano na ich
utrzymanie:
- w formie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci –
88.382,60zł, w formie 146 świadczeń,
- w formie jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie wydatków związanych
potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 2.550zł, w formie 7.
świadczeń,
- na wynagrodzenia dla pogotowi rodzinnych - 91.573,20zł.
Wysokość świadczeń dla dzieci jest zróżnicowana i uzależniona od:
- wieku dziecka
- stanu zdrowia
- przystosowania społecznego.
W 2009r. PCPR wypłacał świadczenia na dzieci w kwotach od 658,80zł do 1.482,30zł.
W przypadku dzieci posiadających dochody (np. renta rodzinna, alimenty) wysokość
świadczenia jest pomniejszana o połowę dochodów dziecka.
II.
ŚWIADCZEŃ DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW:
1. Pomoc dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze:
- pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki – 395.034,17 zł dla 84 osób,
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- jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu usamodzielniania się – 49.410zł dla
13 wychowanków,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 28.273 zł dla 8 wychowanków.
2. Pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze:
- pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki – 86.749,12 zł dla 20 osób,
- jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia się – 24.705zł dla 5 osób
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 3.100zł dla 1 wychowanka.
Liczba usamodzielniających się
wychowanków*
z rodzin
z różnych typów
zastępczych
placówek
39
2
37
13
6
5
2
84
20

Poziom kształcenia

Lp.

Wyższe
Średnie
Zawodowe
Gimnazjalne
Ogółem
* Wg danych PCPR za 2009r.
1.
2.
3.
4.

W sprawie świadczeń materialnych dla różnych typów rodzin zastępczych oraz
usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek sporządzono 685
decyzji administracyjnych, w tym:
527 decyzji w sprawie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka wychowującego się w rodzinie zastępczej i jednorazowego
świadczenia pieniężnego,
128 decyzji dotyczących pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek,
21 decyzji w zakresie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
9 decyzji o przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
W sprawach mieszkańców domów pomocy społecznej wydano 75 decyzji
administracyjnych i postanowień, tj.:
- 57 decyzji w sprawie zmiany odpłatności pensjonariuszy umieszczonych w domach
pomocy społecznej,
- 3 decyzje wygaszające,
- 14 decyzji w sprawie umieszczenia w domach pomocy społecznej,
- 1 postanowienie w sprawie sprostowania błędu.
W okresie 2009r. PCPR objął pomocą 212 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 338
dzieci. Tylko w samym 2009r. powstały na terenie powiatu 33 nowe rodziny zastępcze, w których
postanowieniem sądu umieszczono 45 dzieci.

W tym samym okresie wybyło z rodzin zastępczych 49 dzieci, tj.:
-

ponownie wróciło pod opiekę rodziców – 20 dzieci
umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 1 dziecko
usamodzielniło się – 22 dzieci
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-

zostało skierowanych do rodziny zawodowej wielodzietnej – 4 dzieci
zostało skierowanych do rodziny zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego –
1 dziecko
rodzina zastępcza wyjechała poza granice Polski – 1 dziecko.

Wśród rodzin zastępczych na terenie powiatu funkcjonuje 5 zawodowych rodzin zastępczych, tj.
- 2 pogotowia rodzinne,
- 3 rodziny wielodzietne .
Rodziny te oprócz świadczeń pieniężnych na utrzymanie dzieci, otrzymają wynagrodzenia z tytułu
zawartych umów cywilnoprawnych. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od typu rodziny
zawodowej, wieku i liczby dzieci znajdujących się pod opieką rodziny. Wynagrodzenia są wypłacane
w kwotach od 2.305,80zł do 2.964,60zł.
W 2009r. w 19 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało 37 dzieci z terenu
powiatu radomszczańskiego, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 47 dzieci. Na dzień
dzisiejszy w placówkach pozostaje 30 dzieci, gdyż część dzieci usamodzielniła się opuszczając
placówkę, pięcioro umieszczono w rodzinie zastępczej, dwoje przysposobiono. Na umieszczenie w
placówkach aktualnie oczekuje 6 dzieci.

Realizując swoje ustawowe zadania w zakresie organizowania zastępczych form opieki nad
dziećmi, PCPR ściśle współpracuje z Sądem Rejonowym w Radomsku III Wydziałem
Rodzinnym i Nieletnich systematycznie informując o sytuacji w rodzinach. W 2009r.
przekazano do Sądu Rejonowego 199 sprawozdań dot. sytuacji opiekuńczo-wychowawczej
dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
PCPR na bieżąco poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych
poprzez współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny
i Nieletnich, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich, z Katolickim
Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Częstochowie i prowadząc bieżącą akcje informacyjną
(ulotki, ogłoszenia). W przypadku dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki
rodziny naturalnej poszukujemy w pierwszej kolejności kandydatów na rodzinę zastępczą
wśród krewnych dzieci, w dalszej kolejności wśród osób niespokrewnionych.
W okresie od 03.10.2009r. do 04.12.2009r. tut. PCPR przeprowadziło szkolenie dla
11 osób ( w tym 2 małżeństwa i 7 osób samotnych) kandydatów na rodziców zastępczych .
Osoby te aktualnie oczekują na kwalifikację w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym. Wśród
kandydatów są dwie rodziny, które wstępnie zadeklarowały chęć zawarcia umów z PCPR na
prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych, tj.. pogotowia rodzinnego i rodziny
wielodzietnej.
Prowadzona jest dalsza akcja poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych, tak,
aby dzieci z terenu powiatu radomszczańskiego nie musiały trafiać do placówek opiekuńczowychowawczych.
III.

ODPŁATNOŚĆ
RODZICÓW
ZASTĘPCZYCH
FORMACH
POWIAT

Z
TYTUŁU
POBYTU
DZIECI
W
OPIEKI ORGANIZOWANYCH
PRZEZ

Podstawą wydania decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców za pobyt
dzieci w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest ustawa
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz:
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- Uchwała Nr V/39/07 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2007r.
w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt
dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- oraz Uchwała Nr V/38/07 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2007r.
w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt
dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
Wydanie decyzji w sprawie odpłatności rodziców jest poprzedzone rodzinny wywiad
środowiskowym, przeprowadzanym w miejscu zamieszkania osoby zobowiązanej do
odpłatności. W toku wywiadu ustala się sytuację życiową osoby zainteresowanej, tj. sytuację
materialną, rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną, zawodową, co stanowi podstawę podjęcia
decyzji w sprawie odpłatności. Rodzinny wywiad środowiskowy jest przeprowadzany co 6
miesięcy, chyba, że sytuacja życiowa osoby zobowiązanej wcześniej ulega zmianie. Decyzja
może być wydana maksymalnie na okres 12 miesięcy. Wielu rodziców zobowiązanych do
odpłatności to osoby bezdomne lub bardzo często zmieniające miejsce pobytu. Mamy trudności
z dotarciem do wielu z nich.
W okresie 2009r. PCPR wydał 393 decyzje administracyjne w sprawie odpłatności
rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych, tj.:
- w 321 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych,
- w 30 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach,
- w 42 przypadkach zdecydowano o częściowym zwolnieniu z odpłatności.
Powyższe decyzje w szczególności podyktowane było niskimi dochodami
zainteresowanych, poniżej progu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy
społecznej, chorobą lub niepełnosprawnością.
Dochody powiatu uzyskane przez PCPR w 2009r. to kwota 37.126,37 zł, w tym:
- z tytułu odpłatności rodziców uzyskano kwotę - 5.719,52 zł
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i wychowanków
rodzin zastępczych i placówek wpłynęła kwota - 9.261,00 zł
- z tytułu różnych opłat - 89,72 zł
- z tytułu refundacji wynagrodzeń - 17.020,39 zł
- z tytułu odsetek - 2.265,99zł
- z tytułu odsetek od środków EFS - 2.769,75 zł.
IV.
POROZUMIENIA Z INNYMI POWIATAMI
1.
Porozumienia w sprawie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych.
W 2009r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów
przebywało 47. dzieci. Na ich utrzymanie Powiat Radomszczański wydatkował kwotę
988.027,41 zł (środki poza budżetem PCPR). W tym zakresie obowiązywały porozumienia
z niżej wymienionymi powiatami:
- Tomaszowskim – 3 dzieci
- Rawskim – 3 dzieci
- Miastem Łódź – 1 dziecko
- Miastem Kraków - 1 dziecko
- Częstochowskim – 3 dzieci
- Miastem Częstochowa – 8 dzieci
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-

Kutnowskim– 5 dzieci
Kazimierskim– 6 dzieci
Miastem Lublin – 1 dziecko
Kłobuckim– 1 dziecko
Limanowskim – 1 dziecko
Zawierciańskim– 4 dzieci.
Piotrkowskim– 1 dziecko
Buskim – 3 dzieci.
Bełchatowski – 3 dzieci
Opatowski – 3 dzieci.

Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowały się na
poziomie od 1.625,30 zł do 4.182zł miesięcznie za jedno miejsce.
2. Porozumienia w sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych:
W roku 2009r. w 19 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w Polsce,
przebywało 37 dzieci z naszego terenu, tj. w powiatach:
- Zgierskim – 1 dziecko
- Tarnogórskim - 2 dzieci
- Częstochowski – 2 dziecko
- Miasto Częstochowa – 2 dzieci
- Włoszczowskim– 4 dzieci
- Pajęczańskim– 1 dziecko,
- Polkowickim – 1 dziecko
- Tomaszowskim – 1 dziecko
- Mieście Piotrków Tryb. - 2 dzieci
- Mieście Sosnowiec – 1 dziecko
- Mieście Zabrze – 4 dzieci
- Gmina Zabrze – 3 dzieci
- Mieście Mysłowice – 2 dzieci
- Ostrów Mazowiecki - 4 dzieci
- Powiat czarnkowsko - trzcianecki – 1 dziecko
- Miasto Chorzów - 1 dziecko
- Jarociński – 1 dziecko
- Myszkowski – 4 dzieci
Tut. powiat refundował koszty pomocy pieniężnej wypłacanej tym rodzinom na
podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami. W 2009r. wydatkowano na ten cel –
334.348,60 zł (środki poza budżetem PCPR).
3. Porozumienia w sprawie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w
rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie tut. powiatu
Na terenie tut. powiatu przebywało w rodzinach zastępczych 14 dzieci pochodzących z
terenu innych powiatów, tj. z:
- Powiatu Parczewskiego – 4 dzieci
- Mrągowskiego – 1 dziecko
- Lublinieckiego – 2 dzieci
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-

Miasta Dąbrowa Górnicza – 2 dzieci
Miasta Gliwice – 1 dziecko
Gmina Częstochowa – 1 dziecko
Powiatu Ziemskiego Częstochowskiego – 1 dziecko
Powiatu Koneckiego – 1 dziecko
Miasta Piotrków Tryb. - 1 dziecko.

Ww. powiaty na podstawie zawartych porozumień zrefundowały w 2009r. tut. powiatowi
koszty pomocy udzielonej rodzinom zastępczym na łączną kwotę - 96.612,21 zł.
WYPOCZYNEK DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH:

V.

W 2009r. otrzymaliśmy od Kuratorium Oświaty w Łodzi 72 miejsca na koloniach
organizowanych przez kuratorium dla dzieci z rodzin zastępczych oraz innych ubogich rodzin
pozostających pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie powiatu. Wykorzystano
wszystkie miejsca. Wyjechały dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Dzieci wypoczywały
w miejscowościach Murzasichle i Załęcze Wielkie na dwóch turnusach w terminach od 17 do
30 sierpnia i od 20 lipca do 2 sierpnia.
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NEPEŁNOSPRAWNOŚCI

VI.

W strukturze PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który
w ciągu 2009 roku zrealizował następujące zadania:
1. Orzekanie o niepełnosprawności:
a) liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia – 3.101
b) liczba wydanych orzeczeń – 3200, w tym:
- osoby przed 16 rokiem życia – 314 osób zaliczono do niepełnosprawnych
- osoby powyżej 16 roku życia – orzeczono stopień niepełnosprawności w stosunku
do 2.621 osób, w tym:
 do stopnia znacznego niepełnosprawności zaliczono - 670 osoby
 do stopnia umiarkowanego - 1.091 osób
 do stopnia lekkiego - 860 osób
2. Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych:
- wydano 483 legitymacji, w tym dla osób przed 16. rokiem życia – 63.
VII.

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

W strukturze PCPR działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Zespół Poradnictwa
Specjalistycznego. Mieszkańcy powiatu mogli uzyskać pomoc ze strony nw. specjalistów:
- prawnika – porady z zakresu prawa rodzinnego w szczególności dot. alimentów,
rozwodu, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi oraz z zakresu prawa
karnego,
- pracownika socjalny – wizyty w środowiskach dotkniętych przemocą,
rozpoznawanie sytuacji, kierowanie do specjalistów i właściwych instytucji,
informowanie o prawach i uprawnieniach, pomoc w dokumentowaniu przemocy –
zakładanie „Niebieskiej karty”, współpraca z policją,
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psychologa - pomoc psychologiczna, porady w stanach kryzysu emocjonalnego,
trudności wychowawczych, konfliktów rodzinnych, małżeńskich, radzenia sobie
w sytuacjach związanych z utratą kogoś bliskiego itp.
- pedagoga – porady dla rodzin zastępczych, naturalnych, adopcyjnych w związku
z problemami wychowawczymi z dziećmi.
W 2009 r. założono 31 „Niebieskich kart” w związku ze stwierdzoną przemocą domową,
Ogólnie w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego
udzielono pomocy 81 rodzinom.
W oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2009r. PCPR realizował
Zajęcia Korekcyjno-Edukacyjne dla Sprawców Przemocy. Zajęcia odbywały się w okresie
od 03.07.2009r. do 04.12.2009r. i były prowadzone przez specjalistów jeden raz w tygodniu.
W zajęciach brało udział 12 osób, w większości skierowanych przez sąd. Program zajęć
obejmował 60 godzin, tj. 20 spotkań. Program został zrealizowany w pełnym zakresie.
Uczestnicy uzyskali pomoc w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na
celu:
 uświadomienie sprawcy czym jest przemoc
 uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich
 rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania
przemocowe.
 opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy
 nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów
w rodzinie bez użycia agresji
 naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania
z pomocy innych,
 naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.
Trenerzy prowadzący zajęcia zatrudnieni byli w ramach umów zleceń. Zadanie zostało
sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 7.500zł.
VIII. ZADANIA
POWIATU
Z
ZAKRESU
POMOCY
SPOŁECZNEJ
REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
Podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Radomszczański zlecił w drodze postępowania
konkursowego realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pożytku
publicznego, tj.:
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy – zlecono Centrum Pomocy
Bliźniemu Monar-Markot z/s w Klizinie, gm Kodrąb, w okresie od 20 czerwca do 31 grudnia
2009r. ośrodek objął pomocą 8 osób, tj. 4 osoby dorosłe i 4 dzieci,
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - zlecono Stowarzyszeniu Pomocy
„Przebudzenie” zs. w kol. Piaszczyce 1, gm. Gomunice, w okresie od 20 czerwca do 31 grudnia
2009r. z pomocy skorzystały 24 osoby.
Powiat przekazał na powyższe zadania kwotę - 6 tys. zł.
IX.

SZKOLENIA:

Jednym z wielu zadań realizowanych przez PCPR jest szkolenie już funkcjonujących
rodzin zastępczych. W okresie od 15.06.2009r. do 19.10.2009r. przeprowadzono szkolenia dla
30 rodzin zastępczych. Szkolenia prowadzili specjaliści PCPR, tj.: pedagog, psycholog
i pracownik socjalny. Problematyka szkolenia obejmowała:
- system świadczeń dla rodzin zastępczych
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-

organizację systemu opieki zastępczej nad dzieckiem
sposoby podtrzymywania więzi emocjonalnej z rodziną biologiczną
kształtowanie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców zastępczych
ułatwianie nawiązywania przez dzieci trwałych i bezpiecznych więzi
uzależnienia i ich wpływ na rozwój dziecka.

W dniu 30 listopada 2009r. przeprowadzono szkolenie dla pracowników Ośrodków
Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego, Komendy Powiatowej Policji i domów pomocy
społecznej z terenu powiatu radomszczańskiego oraz pracowników PCPR z zakresu
problematyki pracy ze sprawcami przemocy. Szkolenie prowadził specjalista ze
Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w Warszawie.
Szkolenie było połączone z powiatowymi obchodami „Dnia Pracownika Socjalnego”.
W 2009r. pracownicy PCPR brali ponadto udział w szkoleniach zewnętrznych dotyczących
problematyki:
- świadczeń z ubezpieczenia społecznego
- przeciwdziałania przemocy domowej
- orzekania o niepełnosprawności
- realizacji projektów unijnych
- obsługo programów informatycznych wykorzystywanych w pracy PCPR.
- kurs języka migowego
X.

REALIZACJA
SPOŁECZNEJ:

INNYCH

PROGRAMÓW

Z

ZAKRESU

POMOCY

1. W okresie od 22.06.2009r. do 31.12.2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
realizowało projekt pn. „ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM
I RODZINĄ W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM”. Program był dotowany
z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu ofert.
PCPR w ramach ww. projektu zrealizował następujące zadania:
1) Poradnictwo dla rodzin zastępczych, adopcyjnych, naturalnych oraz
usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek, w tym:
a) porady psychologa - udzielono pomocy 45 osobom, tj. 88 porad
b) porady pedagoga - udzielono 70 porad, w tym dla rodzin zastępczych – 25,
naturalnych - 40, inne – 5.
c)porady prawnika - udzielono 52 porad.
2) Grupę wsparcia dla rodziców zastępczych – grupę prowadził doświadczony pedagog,
celem zajęć było udzielanie porad pedagogicznych i przekazywanie rodzicom wiedzy
o radzeniu sobie z problemami wychowawczymi. Do uczestnictwa w zajęciach zaproszono
20 osób, które wcześniej deklarowały chęć korzystania z takiej formy pomocy.
Przeprowadzono 7 spotkań po 3 godziny. W spotkaniach uczestniczyło ostatecznie 10 rodzin.
3) Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i niespokrewnionych - temat „Jak radzić
sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”. Szkolenie składało się z 10 spotkań po 4 godziny.
Prowadzone było metodą warsztatową w okresie od 10.10.2009r. do 12.12.2009r. W szkoleniu
uczestniczyło 11 osób.
Spotkania w grupach warsztatowych były również okazją do wymiany doświadczeń
i wspólnego szukania rozwiązań problemów nękających te rodziny. Scenariusz zajęć opierał się
na programie Carole Sutton i został poszerzony o zagadnienia związane z potrzebami
rozwojowymi dziecka i zaburzeniami przywiązania.
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W czasie trwania szkolenia dla rodziców odbywały się również zajęcia integracyjne
dla ich dzieci. Zajęcia były prowadzone przez pedagoga. Uczestniczyło w nich 21 dzieci.
Uczestnicy spotkań otrzymali informacje, wskazówki i pomoc w zakresie kształtowania
umiejętności i zachowań, dzięki którym będą mogły rozwijać się w sposób zdrowy i
bezpieczny, mieć poczucie bezpieczeństwa i budować swoją wartość. W trakcie zajęć
modelowane były ważne w życiu postawy i zachowania, uczestnicy nabywali umiejętności
nawiązywania przyjaźni, komunikowania się, poznawania samego siebie, radzenia sobie w
trudnych sytuacjach, radzenia sobie ze stresem, jak rozwiązywać problemy.
Budżet projektu stanowił kwotę – 23.835zł, w tym środki pozyskane w ramach dotacji
z budżetu państwa to kwota – 19.068zł.
W br. tut. PCPR również ubiega się o dotację na wsparcie systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną. W ramach konkursu ofert złożono 8 projektów o dofinansowanie
doposażenia dla zawodowych rodzin zastępczych, szkoleń dla kandydatów na rodziców
zastępczych i już funkcjonujących rodzin zastępczych, wynagrodzeń dla nowych zawodowych
rodzin zastępczych i wypoczynku letniego dla dzieci i rodziców zawodowych. Oczekujemy na
rozstrzygnięcie konkursu.
2. Projekt pn. „AKTYWNYM I ZINTEGROWANYM ZAWSZE LEPIEJ:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w 2009r. realizowało w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytetu VII. PROMOCJA
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Projekt pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
W ramach projektu objęto wsparciem 39 osób, tj. 24 osoby niepełnosprawne oraz
15 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek.
Osoby niepełnosprawne zostały objęte następującymi instrumentami:
- instrument aktywizacji społecznej w ramach którego uczestniczyli w „Treningach
kompetencji i umiejętności społecznych”. Treningi trwały 32 godz. (30 godz. grupowe, 2
godz. indywidualne). Termin realizacji: od dnia 13.07.2009r. do dnia 31.07.2009r. Tematyka:
Analiza potrzeb. Budowanie poczucia własnej wartości. Komunikacja interpersonalna.
Warsztat samopoznania. Techniki radzenia sobie ze stresem. Celem szkolenia było nabycie
umiejętności podniesienia motywacji i gotowości do podjęcia zmian,
- instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach którego uczestniczyli w „Kursie
komputerowym”. Kurs trwał 60 godz. Termin realizacji: od dnia 12.08.2009r. do dnia
03.09.2009r. Tematyka: Rozpoznanie elementów składowych zestawu komputerowego
i określenie ich funkcji. Uruchamianie komputera. Zapoznanie z systemem operacyjnym oraz
konfiguracją sprzętową komputera. Edytor tekstu Word – pierwsze kroki. Wprowadzanie
i formatowanie tekstu w edytorze Word. Arkusz kalkulacyjny Excel – wprowadzenie.
Formatowanie zawartości komórek arkusza kalkulacyjnego, ćwiczenia. Uruchamianie
i konfiguracja przeglądarki internetowej. Przeglądanie stron WWW. Wyszukiwanie informacji
w zasobach sieci Internet. Zakładanie skrzynki elektronicznej. Odbieranie i wysyłanie
wiadomości pocztą elektroniczną. Ochrona antywirusowa. Zakupy w Internecie,
- instrument aktywizacji zdrowotnej w ramach którego uczestniczyli w „Turnusie
rehabilitacyjnym” lub w „Ćwiczeniach usprawniających psychoruchowo na basenie”.
Turnus trwał 14 dni. Z turnusu skorzystały 23 osoby. Terminy realizacji: od dnia 05.09.2009r.
do dnia 18.09.2009r. (21 osób); od dnia 17.10.2009r. do dnia 30.10.2009r. (1 osoba); od dnia
02.11.2009r. do dnia 15.11.2009r. (1 osoba). W ramach ćwiczeń usprawniających
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psychoruchowo na basenie uczestniczyła 1 osoba (gimnastyka korekcyjna dla dorosłych na
basenie) w terminie od dnia 28.10.2009r. do dnia 26.11.2009r.
Usamodzielniający się wychowankowie zostali objęci następującymi instrumentami:
- instrument aktywizacji społecznej w ramach którego uczestniczyli w „Treningach
kompetencji i umiejętności społecznych”. Treningi trwały 27 godz. (25 godz. grupowe, 2
godz. indywidualne). Termin realizacji: od dnia 20.07.2009r. do dnia 31.07.2009r. Tematyka:
Analiza potrzeb. Budowanie poczucia własnej wartości. Komunikacja interpersonalna.
Warsztat samopoznania. Techniki radzenia sobie ze stresem. Celem szkolenia było nabycie
umiejętności podniesienia motywacji i gotowości do podjęcia zmian,
- instrumentem aktywizacji zawodowej w ramach którego uczestniczyli w „Zajęciach w
ramach doradztwa zawodowego”. Zajęcia trwały 25 godz. (20 grupowe, 5 indywidualne).
Termin realizacji: od dnia 17.08.2009r. do dnia 28.08.2009r. Tematyka: Aktywne metody
poszukiwania pracy. Instytucje i organizacje pomagające w znalezieniu pracy. Europejskie CV.
Dokumenty aplikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna. Celem szkolenia było badanie
zainteresowań i uzdolnień zawodowych mających ułatwić wybór zawodu, zmianę kwalifikacji,
- instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach, którego uczestniczyli w „Kursie
komputerowym ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. Kurs
trwał 150 godz. Termin realizacji: od dnia 14.09.2009r. do dnia 04.12.2009r. Kurs obejmował 7
modułów tj.: Podstawy technik informatycznych – 10 godzin. Użytkowanie komputerów – 15
godzin. Przetwarzanie tekstów – 25 godzin. Arkusze kalkulacyjne – 25 godzin. Bazy danych –
30 godzin. Grafika menadżerska i prezentacyjna – 25 godzin. Usługi w sieciach
informatycznych – 20 godzin.
Beneficjenci projektu uczestniczyli również w czterodniowej wycieczce na trasie
Wieliczka – Zakopane - Kraków” w terminie od dnia 26.11.2009r. do dnia 29.11.2009r.
Podsumowanie realizacji projektu nastąpiło w dniu 15.12.2009r. kolacją okolicznościowa.
Budżet projektu stanowił kwotę – 361.499,90zł, z tego dotacja z EFS to kwota –
323.542,41zł.
W grudniu 2009r. PCPR złożył w Instytucji Pośredniczącej, tj. Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Łodzi wniosek w sprawie realizacji przedmiotowego projektu również w 2010r.
Planujemy objęcie działaniami projektowymi grupy 55 mieszkańców powiatu
radomszczańskiego, tj. 45 osób niepełnosprawnych i 10 wychowanków rodzin zastępczych
i placówek.
XI.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Świadczenia z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR:
a) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych:
- liczba złożonych wniosków 539 w tym 191 wraz z opiekunami na łączną
kwotę - 498 119,00zł,
- przyznano dofinansowanie 34 osobom do 16 roku życia wraz z 33 opiekunami w
łącznej kwocie - 46 796,00zł,
- wypłacono kwotę - 46 796,00zł dla 34 uczestników wraz z 33 opiekunami,
b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych:
- liczba złożonych wniosków 63 na kwotę - 395 999,00zł,
- przyznano dofinansowanie 22 osobom w kwocie - 150 000,00zł,
- wypłacono dofinansowanie 19 osobom w kwocie - 123 597,23zł,
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c) dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się:
- liczba złożonych wniosków 14 na kwotę - 42 803,00zł,
- udzielono 14 odpowiedzi odmownych z powodu braku środków finansowych
przeznaczonych na wyżej wymieniony cel,
d) dofinansowanie likwidacji barier technicznych:
- liczba złożonych wniosków 34 na kwotę - 169 790,00zł
- udzielono 34 odpowiedzi odmownych z powodu braku środków finansowych
przeznaczonych na wyżej wymieniony cel,
e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:
- liczba złożonych wniosków 19 na kwotę - 19 713,00zł
- udzielono 19 odpowiedzi odmownych z powodu braku środków finansowych
przeznaczonych na wyżej wymieniony cel,
f) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
- liczba złożonych wniosków 1096 na kwotę - 860 777,23zł
- zrealizowano 1014 wniosków na kwotę - 711 297,83zł
g) dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji:
- w tym zakresie 8 organizacji/instytucji złożyło 30 wniosków na łączną kwotę 71 745zł.
Dofinansowania otrzymały:
- Radomszczański Klub Amazonek
- Radomsko, ul. Przedborska 39/41
- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe Radomsko, ul. Przedborska 39
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Radomsko,
ul. Prymasa Wyszyńskiego 27
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo Radomsko, ul. Piastowska 12
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Partnerstwo”
Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
- Miejski Dom Kultury Radomsko, ul. Brzeźnicka 5
Łącznie wypłacono dla organizacji/instytucji - 6.758,74zł dofinansowania na
zorganizowanie 8 spotkań integracyjnych z zakresu rekreacji, turystyki i kultury dla osób
niepełnosprawnych z terenu powiatu (wycieczki, Radomszczańskie Spotkania Integracyjne,
spotkania opłatkowe, spotkania z okazji „Dnia Głuchego” i „Dnia Białej Laski”),
P o d s u m o w u j ą c:
- z zakresu rehabilitacji społecznej wpłynęło 1796 wniosków na łączną kwotę
2.081.256,00zł
- wypłacono dofinansowania dla 1.075 osób oraz 6 organizacji/instytucji w łącznej
kwocie – 888.449,81zł
2. WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWEJ z/s Radomsko, ul. Kopiec 17 prowadzone
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku.
Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w dniu 10.10.2003r. pomiędzy
Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym, a Zarządem Powiatu Radomszczańskiego.
Warsztaty prowadzą terapię dla 25 uczestników.
Budżet WTZ stanowił w 2009r. kwotę – 411 000,00zł, z tego:
- środki PFRON – 369 900,00zł
- środki własne powiatu – 41 100,00zł.
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