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Radomsko, 2012.03.05. 

 

RADA POWIATU  

ZARZĄD POWIATU 

RADOMSZCZAŃSKIEGO 

Znak: PCPR.IV.8230/D/15/2012 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU ZA 2011r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku działo w 2011r. 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 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. 

zm.). 

4. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, 

poz. 1493 z późn. zm.). 

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 2011r. stanowił kwotę – 4.980.650,00 zł. 

Wykonanie budżetu w kwocie –  4.641.906,72 zł (93,2%). 

 

Zrealizowano następujące zadania w zakresie: 

Poniższe kwoty podano w zaokrągleniu do złotych. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

97-500  Radomsko,  ul.  Piastowska 21 
tel/fax.   (044) 6834422, (044) 6832006 
e-mail: pcpr_radomsko@poczta.onet.pl 

internet: http://www.pcpr-radomsko.neostrada.pl 
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I. ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA 

TERENIE POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO: 

 

1. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, w których decyzją sądu umieszczono dzieci 

pozbawione częściowo lub całkowicie opieki:  

 

Kwota wydatkowana ogółem – 2.556.497zł. 

 

Pomocą objęto 214 rodzin zastępczych, w których przebywało 329 dzieci, w tym : 

 

a) rodziny spokrewnione z dzieckiem - 189 rodzin, w których wychowywano 268 dzieci: 

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci stanowiła kwotę – 

1.781.398 zł w formie 2.830 świadczeń, 

- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka 

przyjmowanego do rodziny stanowiła kwotę – 42.341 zł w formie 26 świadczeń, 

b) rodziny niespokrewnione z dzieckiem - 16 rodzin, w których wychowywano 24 dzieci: 

- pomoc pieniężna dla tych rodzin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

stanowiła kwotę – 189.518 zł w formie 210 świadczeń, 

- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 

potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin stanowiła kwotę - 3.000 zł w formie                             

2 świadczeń, 

c) rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne – 5 rodzin w ciągu roku wychowywało się 18 

dzieci, w tym: 

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci na kwotę – 

145.962 zł w formie 185 świadczeń, 

d) rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego – 3 rodziny                

w ciągu roku zapewniały opiekę 34 dzieciom, a wydatkowano na ich utrzymanie: 

- w formie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 

115.455 zł w formie 163 świadczeń, 

- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka 

przyjmowanego do rodziny zastępczej – 5.980 zł w formie 15 świadczeń, 

e) rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne – 1 rodzina zapewniała opiekę                           

2 niepełnosprawnych dzieci, wydatki dotyczyły: 

- pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 11.771 zł w 

formie 10 świadczeń, 

f) wynagrodzenia dla rodzin zawodowych – 261.067 zł. 

 

Wysokość świadczeń pieniężnych dla dzieci jest zróżnicowana i uzależniona od wieku 

dziecka, jego stanu zdrowia i przystosowania społecznego.  

 

II. ŚWIADCZENIA DLA USAMODZIELNIAJACYCH SIE WYCHOWANKÓW:  
 

1. Pomoc dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze:  

- pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki – 407.317 zł dla 94 osób, liczba 

świadczeń 831, 

- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 37.881 zł dla 8 wychowanków, 

liczba świadczeń 8. 

- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 23.441 zł dla 8 wychowanków, liczba 

świadczeń 8. 



 3 

2. Pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze: 

 

- pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki – 65.085 zł dla 16 osób, liczba 

świadczeń 136.  

 

W okresie 2011r. PCPR objął pomocą 214 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 

329 dzieci. W 2011r. powstały na terenie powiatu 32 nowe rodziny zastępcze, w których 

postanowieniem sądu umieszczono 37 dzieci. W pogotowiach rodzinnych umieszczono 

czasowo 30 nowych dzieci. 

W ciągu roku opuściło rodziny zastępcze 51 dzieci, tj.: 

- trafiło ponownie pod opiekę rodziców biologicznych – 8 dzieci, 

- usamodzielniło się – 32 dzieci,    

- umieszczono w placówce opiekuńczo - wychowawczej – 4 dzieci,  

- umieszczono w placówce resocjalizacyjnej – 1 dziecko, 

- umieszczono w zakładzie karnym – 1 dziecko, 

- zmarło – 1 dziecko, 

- rodzina zastępcza wyjechała poza granice kraju – 3 dzieci, 

- rodzina zastępcza z 1 dzieckiem zmieniła miejsce zamieszkania. 

Wśród rodzin zastępczych na terenie powiatu aktualnie funkcjonuje 7 zawodowych rodzin 

zastępczych, tj.: 

- 3 pogotowia rodzinne,  

- 3 rodziny wielodzietne , 

- 1 rodzina specjalistyczna. 

Rodziny te oprócz świadczeń pieniężnych na utrzymanie dzieci otrzymują wynagrodzenie z 

tytułu zawartych umów cywilnoprawnych. Na wysokość ich wynagrodzenia ma wpływ typ 

rodziny zawodowej jaką pełnią oraz wiek i liczba dzieci którym rodzina zapewnia opiekę                         

i wychowanie. W 2011r. wypłacano rodzinom zawodowym wynagrodzenia w kwotach od 

2.000 zł do 2.964,60 zł. 

Poza terenem powiatem radomszczańskim w ubiegłym roku przebywało 90 dzieci z 

naszego terenu, tj. 47 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 43 dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Na dzień dzisiejszy w placówkach pozostaje 42 dzieci, w 

rodzinach zastępczych 41.  

W sprawie świadczeń materialnych dla różnych typów rodzin zastępczych oraz 

usamodzielniających się wychowanków sporządzono 596 decyzji administracyjnych, w tym: 

- 444 decyzji w sprawie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka wychowującego się w rodzinie zastępczej i jednorazowego świadczenia 

pieniężnego,  

- 114 decyzji dotyczących pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek,  

- 9 decyzji w zakresie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 

- 23 decyzje o przyznaniu lub odmowie bądź zmianie decyzji o pomocy na 

zagospodarowanie w formie rzeczowej, 

- 6 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świadczeń. 

W sprawach mieszkańców domów pomocy społecznej wydano 76 decyzji 

administracyjnych, tj.: 

- 28 decyzji w sprawie zmiany odpłatności pensjonariuszy umieszczonych w domach 

pomocy społecznej,  
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- 10 decyzji wygaszających,  

- 35 decyzji w sprawie umieszczenia w domach pomocy społecznej, 

- 3 decyzje w sprawie zmiany skierowania. 

 

III. POROZUMIENIA  Z   INNYMI  POWIATAMI: 

 

1. Porozumienia w sprawie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. 
W 2011r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 

przebywało 43 dzieci. Na ich utrzymanie Powiat Radomszczański wydatkował kwotę 

1.544.095 zł (środki poza budżetem PCPR). W tym zakresie obowiązywały porozumienia              

z niżej wymienionymi powiatami: 

- Tomaszowskim – 2 dzieci 

- Rawskim – 4 dzieci 

- Miastem Łódź – 1 dziecko 

- Częstochowskim – 4 dzieci 

- Miastem Częstochowa – 1 dziecko 

- Kutnowskim– 4 dzieci 

- Kazimierskim– 5 dzieci 

- Kłobuckim– 1 dziecko 

- Piotrkowskim– 1 dziecko 

- Buskim – 6 dzieci. 

- Bełchatowskim – 5 dzieci 

- Prudnickim– 1 dziecko 

- Lipskim – 3 dzieci 

- Świeckim – 1 dziecko 

- Zamojskim – 1 dziecko 

- Bialskim– 1 dziecko 

- Limanowskim– 1 dziecko 

- Sieradzkim – 1 dziecko  

Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowały się na 

poziomie od 2.039,84 zł do 4.604 zł miesięcznie za jedno miejsce. 

Na dzień dzisiejszy w placówkach pozostaje 42 dzieci. 

2. Porozumienia z powiatami w sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych: 

 

W roku 2011 r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w Polsce przebywało 

47 dzieci z naszego terenu, tj. na terenie nw. powiatów: 

- Zgierski – 1 dziecko 

- Tarnogórski - 2 dzieci 

- Częstochowski – 1 dziecko 

- Miasto Częstochowa – 2 dzieci 

- Włoszczowski– 4 dzieci 

- Pajęczański – 2 dzieci, 

- Tomaszowski – 2 dzieci 

- Miasto Piotrków Tryb. - 2 dzieci 

- Miasto Sosnowiec – 1 dziecko 

- Miasto Zabrze – 4 dzieci 

- Gmina Zabrze – 3 dzieci 

- Ostrów Mazowiecka - 4 dzieci  



 5 

- Czarnkowsko - Trzcianecki – 1 dziecko  

- Miasto Chorzów - 1 dziecko 

- Jarociński – 1 dziecko 

- Myszkowski – 4 dzieci 

- Opolski – 1 dziecko (przemieściło się do rodziny zastępczej do Miasta Lublina) 

- Lubliniecki – 2 dzieci 

- Pruszcz Gdański – 1 dziecko 

- Pabianicki – 2 dzieci 

- Bełchatowski – 5 dzieci 

- Zduńska Wola – 1 dziecko 

Tut. powiat refundował koszty pomocy pieniężnej dla 27 rodzin zastępczych na 

podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami. W 2011r. wydatkowano na ten cel – 

441.565,11 zł (środki poza budżetem PCPR).  

Na dzień dzisiejszy w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wychowuje się 41 

dzieci. 

 

3. Porozumienia w sprawie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych                 

w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie tut. powiatu. 

 

Na terenie naszego powiatu przebywało w rodzinach zastępczych 12 dzieci pochodzących  

z terenu innych powiatów, tj. z:  

      -     Powiatu Zgierskiego -1 dziecko 

- Powiatu Parczewskiego – 4 dzieci 

- Lwóweckiego – 1 dziecko 

- Dąbrowy Górniczej – 2 dzieci 

- Powiatu Częstochowskiego – 1 dziecko 

- Miasta Częstochowa – 1 dziecko 

- Miasta Tychy – 1 dziecko 

- Oleśnickiego – 1 dziecko 

Ww. powiaty na podstawie zawartych porozumień zrefundowały w 2011r. tut. powiatowi 

koszty pomocy udzielonej rodzinom zastępczym na łączną kwotę – 76.894,18 zł. 

 

PCPR ściśle współpracuje z Sądem Rejonowym w Radomsku III Wydziałem Rodzinnym                

i Nieletnich w zakresie poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze oraz nadzoru nad 

funkcjonowaniem rodzin zastępczych. W 2010r. przekazano do Sądu Rejonowego 92 

sprawozdania dot. sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci w rodzinach zastępczych. 

Na bieżąco poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych 

współpracując również z ośrodkami pomocy społecznej, Zespołem Kuratorskiej Służby 

Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich, z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym i 

Miejskim Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Czestochowie. W 2011r. przeprowadziliśmy 

szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Do kwalifikacji przystąpiło 7 osób, 

pozytywną kwalifikację uzyskało 5 osób, w tym 1 małżeństwo.  

 

IV. ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW Z TYTUŁU POBYTU DZIECI W 

ZASTĘPCZYCH FORMACH OPIEKI ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

POWIAT: 

Zasady odpłatności za pobyt ich dzieci w zastępczych formach opieki w 2011r. regulowała  

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,  

- 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 poprzedzał rodzinny wywiad 

środowiskowy przeprowadzany w miejscu zamieszkania osoby zobowiązanej do odpłatności, w 

toku którego ustalano sytuację życiową zainteresowanego. Decyzja mogła być wydana na okres 

do 12 miesięcy.  

W 2011r. PCPR wydał 509 decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców za 

pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj.: 

- w 388 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych, 

- w 55 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach, 

- w 66 przypadkach zdecydowano o częściowym zwolnieniu z odpłatności. 

Powyższe decyzje w szczególności podyktowane były brakiem bądź niskimi dochodami 

zainteresowanych, chorobą lub niepełnosprawnością, bezrobociem.   

 

Dochody powiatu uzyskane przez PCPR w 2011r. to kwota zł 40.269,13 zł, w tym: 

- z tytułu odpłatności rodziców uzyskano kwotę – 8.159,20  zł  

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i wychowanków 

rodzin zastępczych i placówek wpłynęła kwota – 4.092,33 zł 

- z tytułu różnych opłat –  211,20 zł 

- z tytułu odsetek – 3.146,89 zł  

- z tytułu odsetek od środków EFS – 14.538,56 zł 

- pozostałe - 10.120,95 zł (m.in. refundacja wynagrodzeń). 

 

VI. WYPOCZYNEK DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH: 

Corocznie PCPR stara się zapewnić wypoczynek dzieciom pozostającym w rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu radomszczańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z 

rodzin biednych, dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo. W 2011r. w ramach 

współpracy z ZHP w kolonii zuchowej - Indianin - Biały Brzeg w terminie od 01.08.2011r. do 

10.08.2011r. uczestniczyło 10 dzieci z naszych rodzin. W ramach współpracy z Kuratorium 

Oświaty w Łodzi otrzymaliśmy 70 miejsc dla na koloniach organizowanych dla dzieci do 13 

r.ż. pochodzących z rodzin zastępczych oraz rodzin ubogich pozostających pod opieką 

Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu tut. powiatu. Wykorzystano wszystkie miejsca. Kolonie 

były zorganizowane w Ośrodku Rekreacyjnym „Wielkopolska” S.A. nad jeziorem Orchowym  

w miejscowości Rudno koło Wolsztyna. Termin kolonii - od 24 czerwca do 7 lipca 2011r. 

 

VII. POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NEPEŁNOSPRAWNOŚCI: 

W strukturze PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który 

w ciągu 2011r. zrealizował następujące zadania: 

1. Orzekanie o niepełnosprawności: 

a) liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia – 2.857 

b) liczba wydanych orzeczeń – 2.809, w tym: 

- osoby przed 16 rokiem życia – 343 osób zaliczono do niepełnosprawnych  
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- osoby powyżej 16 roku życia – stopień niepełnosprawności orzeczono w stosunku do 

2.318 osób, w tym: 

- do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczono - 724 osoby 

- do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 1.046 osób 

- do lekkiego stopnia niepełnosprawności - 548 osób 

2. Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych: 

- wydano 331 legitymacji, w tym dla osób przed 16 rokiem życia – 55. 

 

VIII. OŚRODEK  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ: 

 

W strukturze PCPR działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Zespół Poradnictwa 

Specjalistycznego. Mieszkańcy powiatu mogli uzyskać pomoc ze strony n/w specjalistów: 

- prawnika – porady z zakresu prawa rodzinnego w szczególności dot. alimentów, rozwodu, 

separacji, władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, a także z zakresu prawa karnego,  

- pracownika socjalnego – 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, 

- psychologa - pomoc psychologiczna, porady w stanach: kryzysu emocjonalnego, trudności 

wychowawczych, konfliktów rodzinnych, małżeńskich, radzenia sobie w sytuacjach 

związanych ze stratą kogoś bliskiego itp. 

Prawnik udzielił 108 porad prawnych 102 osobom. 

Psycholog w ramach pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej objął opieką 230 osób 

dorosłych oraz 42 dzieci, udzielił 694 porady dla dorosłych oraz 130 dla dzieci w formie 

rozmowy osobistej. 

W ramach interwencji kryzysowej udzielano pomocy szczególnie osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie, liczba osób objętych wsparciem 85, w tym 227 porad. 

Założono 2 Niebieskie Karty dla osób doświadczających przemocy domowej. 

W ramach poradnictwa psychologicznego udzielono wsparcia 98 osobom (315 porad),  

w tym 14 (94 porady) osobom niepełnosprawnym.  

W ramach poradnictwa rodzinnego udzielano wsparcia rodzinom zastępczym oraz 

rodzinom biologicznym.  

 

RODZINY ZASTĘPCZE 

OSOBY DOROSŁE DZIECI 

Liczba wizyt Ilość  porad Liczba wizyt Ilość  porad 
Spokr. Niespokr. Zawod. Spokr. Niespokr. Zawod. Spokr. Niespokr. Zawod. Spokr. Niespokr. Zawod. 

 

21 

 

3 

 

5 

 

62 

 

4 

 

24 

 

16 

 

1 

 

11 

 

30 

 

1 

 

46 

Ogółem: 31 Ogółem: 90 Ogółem: 28 Ogółem: 77 

 

 

RODZINY BIOLOGICZNE 

Dorośli Dzieci 

Liczba osób Ilość porad Liczba osób Ilość porad 

15 62 14 53 

 

Pracownicy PCPR biorą udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego  

d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych działających na terenie Miasta 

Radomsko. Praca w zespołach umożliwia pełniejszy i szybszy przepływ informacji. Daje 

rzeczywisty obraz podejmowanych problemów i pozwala na opracowanie skoordynowanego 
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planu pomocy, w którym działania różnych specjalistów nie będą się powielać, a tym bardziej 

wykluczać. Wykreowanie wspólnej płaszczyzny pracy dla reprezentantów różnych instytucji 

 i organizacji zajmujących się pomocą w rodzinie podnosi efektywność ich pracy, przełamuje 

bariery komunikacyjne oraz umacnia społeczne zaufanie w ich kompetencje. Psycholog PCPR 

uczestniczyła w 2 spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnych oraz 4 grup roboczych, z czego 

prace 2 grup  zostały zakończone w 2011 r. 

 

IX. REALIZACJA  PROGRAMÓW  Z  ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

1. Projekty dotowane z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Konkursu Ofert na Wsparcie Budowy Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodzina. 
 

W 2011r. do konkursu złożono 3 projekty. Powiat otrzymał dotację na 2 projekty 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tj.: 

 

- „SZKOLENIE KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTEPCZYCH” - szkolenie w 

wymiarze 48 godzin przeprowadzono w terminie od 16.09.2011r. do 02.12.2011 r. W 

szkoleniu wzięło udział 10 osób (w tym cztery małżeństwa). W trakcie zajęć zrezygnowały  

3 osoby. Szkolenie ukończyło 7 osób. Do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zostało 

zakwalifikowanych 5 osób.  

Budżet projektu stanowił kwotę – 7.000 zł, w tym środki pozyskane w ramach dotacji z 

budżetu państwa to kwota – 5.600 zł.  

- „NOWA ZAWODOWA SPECJALISTYCZNA RODZINA ZASTEPCZA”                          

-  zawarto umowę cywilno-prawną na prowadzenie zawodowej specjalistycznej rodziny 

zastępczej na okres 09.08.2011r. - 31.12.2011r., tj. przekształcono jedną z rodzin 

zastepczych niespokrewnionych z dzieckiem w rodzinę specjalistyczna wychowująca 

dwoje dzieci niepełnosprawnych.  

Budżet projektu stanowił kwotę – 8.811,61 zł, w tym środki pozyskane w ramach 

dotacji z budżetu państwa to kwota – 7.484 zł.  

 

2. Projekt systemowy PCPR pn. „Aktywnym i Zintegrowanym Zawsze Lepiej” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

W 2011r. w ramach przedmiotowego projektu objęto wsparciem 105 mieszkańców 

powiatu, tj.: 80 osób niepełnosprawnych, 20 usamodzielniających się wychowanków 

zastępczych form opieki oraz 5 osób w wieku 15 - 24 r.ż. wychowujących się w rodzinach 

zastępczych.  

Osoby niepełnosprawne objęto następującymi instrumentami: 
 

1) Instrument aktywizacji społecznej (80 osób) w ramach którego w/w osoby uczestniczyły 

w „Treningach kompetencji i umiejętności społecznych” (44 osoby) lub w zajęciach z 

zakresu „Arteterapii”(36 osób niepełnosprawnych, w tym 4 osoby autystyczne).             

Treningi trwały 32 godziny (30 godz. zajęć grupowych, 2 godz. zajęć indywidualnych). 

Tematyka treningów obejmowała: trening intrapersonalny i interpersonalny, trening 

inteligencji emocjonalnej, trening konstruktywnej komunikacji i mowa ciała, techniki 

relaksacyjne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zasady komunikacji z pracodawcą, 
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kształtowanie motywacji do udziału w projekcie realizowanym przez PCPR.                    

Arteterapia trwała 30 godzin. Program obejmował zajęcia z zakresu choreoterapii oraz 

terapię poprzez sztukę (kompozycje z surowców wtórnych, kompozycje z masy solnej, 

kompozycje płaskie, decoupage,  itp.). 

2) Instrument aktywizacji edukacyjnej (80 osób) w ramach którego uczestnicy wzięli udział 

w jednym spośród niżej wymienionych kursów tj. komputerowy (29 osób), grafika 

komputerowa (12 osób), makijaż profesjonalny (3 osoby), fotograficzny (14 osób), 

bukieciarstwo (18 osób), garncarstwo (osoby autystyczne). 

a) Kurs komputerowy trwał 60 godzin. Program kursu obejmował następujące bloki 

tematyczne:  podstawy obsługi komputera, komputerową edycję tekstów, podstawy obsługi 

arkusza kalkulacyjnego Excel, Internet i pocztę elektroniczną. 
 

b) Kurs grafiki komputerowej trwał 54 godziny. Program obejmował: Podstawy 

CorelDraw, podstawy Photoshop.  
 

c) Kurs makijażu profesjonalnego trwał 50 godzin. Program kursu obejmował zajęcia 

teoretyczne, min.: metody i środki higieny w pracy makijażysty, zasady bhp i p.poż. w 

pracy kosmetyczki, budowa i fizjologia skóry, podstawy chorób dermatologicznych, 

przeciwwskazania do makijażu, dobór makijażu w zależności od typu urody, techniki 

korekcyjne oraz ćwiczenia praktyczne, min.: makijaż dzienny, wieczorowy, fantazyjny, 

teatralny, telewizyjny, filmowy, fotograficzny, ślubny, tuszowanie defektów skóry. 
 

d) Kurs fotograficzny trwał 30 godzin. Składał się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych. 

Zakres tematyczny kursu obejmował min.: zasady bhp, wprowadzenie do fotografii, rodzaje            

i budowa aparatów fotograficznych, poprawne naświetlenie zdjęcia w różnych warunkach 

oświetleniowych, kompozycja zdjęć, klasyczne tematy fotografii (martwa natura, krajobraz, 

portret, fotoreportaż), specyfika pracy w studiu, metody pracy z modelem, podstawy 

obróbki i zarządzania zbiorami zdjęć, wykonanie sesji fotograficznej do kalendarza na rok 

2012. 
 

e) Kurs bukieciarstwa trwał 50 godzin. Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne                  

i praktyczne: styl dekoracyjny, bukiety i kompozycje w naczyniach (roślinoznawstwo, 

teoria barw i kompozycji, materiałoznawstwo, bukiety, kompozycje w naczyniach); 

florystyka żałobna (zasady kompozycji, bukiet, floret, wieniec, dekoracja trumny i urny); 

florystyka ślubna i komunijna (roślinoznawstwo, przechowalnictwo, zasady kompozycji, 

bukiet ślubny okrągły i wydłużany, inne formy florystyki ślubnej i komunijnej); florystyka 

komercyjna, obrót hurtowy i detaliczny kwiatami (komercja, dekoracja kwiatów 

doniczkowych, dekoracja stołów, sal, obrót hurtowy i detaliczny na rynku kwiatów, 

rozmowa z klientem). 
 

f) Kurs garncarstwa trwał 40 godzin. Przeznaczony był dla osób niepełnosprawnych                         

z autyzmem. Zakres tematyczny kursu obejmował min.: formowanie glinianych naczyń                  

i ozdób; tworzenie naczyń glinianych; lepienie ręczne w glinie. 

3) Instrumentem aktywizacji zdrowotnej (80 osób) w ramach którego osoby 

niepełnosprawne (z wyjątkiem osób z autyzmem) uczestniczyły w ćwiczeniach fizycznych 

usprawniających psychoruchowo na basenie (25 osób) lub skorzystały z zabiegów 

rehabilitacyjnych (46 osób) bądź terapii psychologicznej (grupowej - 6 osób, indywidualnej 
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- 1 osoba). Osoby niepełnosprawne autystyczne uczestniczyły w 20 - godzinnych zajęciach 

z zakresu muzykoterapii (4 osoby). 
 

Usamodzielniający się wychowankowie zostali objęci:  

1) Instrument aktywizacji społecznej (19 osób) w ramach którego uczestniczyli                     

w „Treningach kompetencji i umiejętności społecznych” (6 osób) lub skorzystali z pomocy 

na zagospodarowanie w formie rzeczowej (13 osób).  

a) Treningi trwały 27 godzin (25 godz. zajęć grupowych, 2 godz. zajęć indywidualnych). 

Tematyka treningów obejmowała: trening intrapersonalny i interpersonalny, trening 

inteligencji emocjonalnej, trening konstruktywnej komunikacji i mowa ciała, techniki 

relaksacyjne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wykazanie korzyści udziału w 

projekcie realizowanym przez PCPR, kształtowanie motywacji do udziału w projekcie 

realizowanym przez PCPR. 

2) Instrument aktywizacji zawodowej (10 osób) w ramach którego uczestniczyli                     

w zajęciach z zakresu „doradztwa zawodowego" (20 godz. zajęć grupowych, 5 godz.                     

zajęć indywidualnych). Program  zajęć obejmował: samopoznanie, rynek pracy, metody 

poszukiwania pracy i dokumenty aplikacyjne,  autoprezentacja i komunikacja 

interpersonalna, rozmowa kwalifikacyjna, sporządzanie przez uczestnika indywidualnego 

planu działania. 

3) Instrument aktywizacji edukacyjnej (20 osób) w ramach którego uczestniczyli                       

w jednym z niżej wymienionych kursów: grafika komputerowa (1 osoba), makijaż 

profesjonalny (8 osób), fotograficzny (11 osób). Liczba godzin oraz program powyższych 

kursów był taki sam jak w przypadku szkoleń dla osób niepełnosprawnych. 

4) Instrument aktywizacji zdrowotnej (11 osób) w ramach którego uczestniczyli                     

w terapii DDA (9 osób) bądź w terapii psychologicznej indywidualnej (2 osoby). Terapia 

DDA liczyła 30 godzin. Celem jej było zostawienie dzieciństwa, zmiana obrazu samego 

siebie, uwolnienie się od poczucia krzywdy i urazów z dzieciństwa oraz konstruktywne 

radzenie sobie z emocjami. Terapia psychologiczna indywidualna obejmowała 7 spotkań.  

 

Młodzież  w wieku: 15 - 24 r.ż. wychowująca się w rodzinach zastępczych została objęta: 

 

1) Instrument aktywizacji społecznej (5 osób) w ramach którego uczestniczyli                      

w „treningach kompetencji i umiejętności społecznych”. Liczba godzin oraz tematyka zajęć 

taka jak w przypadku usamodzielniających się wychowanków.  

2) Instrument aktywizacji zawodowej (5 osób) w ramach którego uczestniczyli                       

w zajęciach z zakresu „doradztwa zawodowego".  Liczba godzin oraz tematyka zajęć taka 

jak  w przypadku usamodzielniających się wychowanków.  

3) Instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach, którego uczestniczyła w jednym           

z niżej wymienionych kursów: „grafiki komputerowej” (2 osoby), „makijażu 

profesjonalnego” (1osoba), „fotograficznym” (2 osoby). Liczba godzin oraz tematyka zajęć 

jak w przypadku szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się 

wychowanków.  

Poza wyżej wymienionymi formami wsparcia realizowane były również działania 

środowiskowe, takie jak: „Spotkanie Integracyjne” (103 osoby), „Piknik rodzin zastępczych” 
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(225 osób), wyjazd na spektakl teatralny do Częstochowy (101 osób), dwudniowa wycieczka 

edukacyjno-kulturalna Puławy – Kazimierz Dolny (95 osób), konferencja podsumowująca 

realizację projektu połączona ze „Spotkaniem Wigilijnym” (123 osoby). 

Budżet projektu stanowił kwotę – .......................  zł, z tego dotacja dla powiatu to kwota 

.............................. zł. 

 

 

X. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 

FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

 

1. Świadczenia z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR:  

 

       W 2011r. PCPR realizowało dofinansowania ze środków PFRON dla osób 

niepełnosprawnych w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, tj.: 

       Plan finansowy środków PFRON na realizację powyższych zadań w 2011r. stanowił 

kwotę – 680.548 zł, w tym: 

a) dofinansowanie uczestnictwa  w turnusach rehabilitacyjnych - plan – 16.874 zł: 

- liczba złożonych wniosków 67, w tym 49 wraz z opiekunami na łączną kwotę 

86.480 zł, 

- przyznano dofinansowanie 11 osobom do 16 roku życia wraz z 11 opiekunami  

w łącznej kwocie – 16.874 zł, 

- wypłacono  kwotę – 16.874 zł  

b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - plan – 71.952,95 zł:     

- liczba złożonych wniosków 31 na kwotę – 375.228,93 zł  

- przyznano dofinansowanie 12 osobom w kwocie - 76.219,50 zł 

- wypłacono dofinansowanie 12 osobom w kwocie – 71.952,95 zł 

c) dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się - plan – 53 544,80 zł: 

- liczba złożonych wniosków 56 na kwotę - 131.435, 81 zł, 

- przyznano dofinansowanie 37 osobom w kwocie - 54.549 zł 

- wypłacono dofinansowanie 37 osobom w kwocie - 53.544,80 zł, tj. dofinansowano 

zakup 23 szt. komputerów, 8 szt. sprzętu radiofonicznego z możliwością 

odtwarzania MP3, 1 szt. - powiększalnik elektroniczny, 1 szt. - monookular, 1 szt. – 

czytnik książek, 2 szt. - konsola PS3, 1 szt. - oprogramowanie logopedyczne 

d) dofinansowanie  likwidacji barier technicznych - plan – 108.742,08 zł: 

- liczba złożonych wniosków 57 na kwotę – 138.472,92 zł 

- przyznano dofinansowanie 52 osobom w kwocie - 108.968 zł 

- wypłacono dofinansowanie 52 osobom w kwocie - 108.742,08 zł, tj. dofinansowano 

zakup 23 sztuk łóżek ortopedyczno-rehabilitacyjnych, 15 sztuk komputerów, 1 szt. – 

schodołaz, 1 szt. – transporter schodowy, 1 szt. – szyny podjazdowe, 2 szt. 

podnośników transportowo-kąpielowych, 1 szt. – specjalistyczny fotelik kąpielowy, 

4 szt. krzeseł toaletowych i dowannowych, 2 szt. pralek automatycznych, 1 szt. – 

golarka elektryczna, 1 szt. – kuchnia gazowo-elektryczna;  

e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - plan – 17.202,83 zł: 

- liczba złożonych wniosków 27 na kwotę - 31.603,14 zł  

- przyznano dofinansowanie 21 osobom na kwotę - 18.146 zł 

- wypłacono dofinansowanie 21 osobom na kwotę - 17.202,83 zł, tj. dofinansowano 

zakup 7 sztuk rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych, 5 sztuk rowerów 

rehabilitacyjnych stacjonarnych, 3 sztuk bieżni, 1 sztuki – rotor, 1 sztuki - stepper, 4 
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sztuk orbitreków oraz drobny sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń, tj. drabinki, 

materace do ćwiczeń, piłki, wałki;  

f) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze -            

plan - 392 737,08 zł: 

- liczba złożonych wniosków 1209 na kwotę – 565.564,16 zł   

- wypłacono dofinansowanie 1137 wniosków na kwotę – 392.737,08 zł, tj. 

dofinansowano zakup 235 sztuk przedmiotów ortopedycznych w łącznej kwocie 

125.812,80 zł, w tym: wózki inwalidzkie, protezy, ortezy, aparaty ortopedyczne, 

obuwie ortopedyczne, balkoniki, podpórki, indywidualne przedmioty pionizujące i 

pozostałe, tj. gorsety, foteliki dziecięce, naprawy przedmiotów ortopedycznych. 

Ponadto dofinansowano zakup 161.171 sztuk środków pomocniczych na łączną 

kwotę 266.924,28 zł, w tym: aparaty słuchowe, protezy piersi, materace i poduszki 

przeciwodleżynowe, pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu i pozostałe: 

peruki, soczewki, sprzęt stomijny; 

g) dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji - plan – 19.494,26 zł:  

- w tym zakresie wnioski o dofinansowanie 14 zadań z zakresu organizacji sportu, 

kultury, turystyki i rekreacji na łączną kwotę 41.632 zł złożyło 5 organizacji 

pozarządowych i 1 instytucja.  

      Dofinansowanie  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 

- Polski Związek Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacyjny i Wsparcia 

Społecznego Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27 

- Miejski Dom Kultury w Radomsku - Radomsko, ul. Brzeźnicka 5.  

Wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 19.494,26 zł na zorganizowanie  

7 spotkań integracyjnych z zakresu organizacji 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  2011 r.: 

 

- z zakresu rehabilitacji społecznej wpłynęły 1453 wnioski na łączną kwotę  - 

1.370.416,96 zł,   

- wypłacono dofinansowanie w różnych formach dla 1270 osób oraz 5 organizacji 

 i 1 instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie – 

680.548 zł. 

 

2. WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWEJ dla 25 osób niepełnosprawnych z terenu 

powiatu -  z/s Radomsko, ul. Kopiec 17, prowadzone przez Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku. 

  

Zadanie realizowane w oparciu o umowę Nr 1/2003 zawartą w dniu 10 października 

2003r. pomiędzy Zarządem Powiatu Radomszczańskiego, a Chrześcijańskim Stowarzyszeniem 

Dobroczynnym Oddział Terenowy w Radomsku zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
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Plan WTZ stanowił kwotę – 411.000 zł, z tego: 

- środki PFRON – 369.900 zł 

- środki własne powiatu – 41.100 zł 

Wykorzystano – 410.947,81 zł, w tym: 

- środki PFRON – 369.853,03 zł 

- środki własne powiatu – 41.094,78 zł 

 

XI.   S Z K O L E N I A: 

 

W 2011r. PCPR przeprowadziło szkolenia i konferencje dla pracowników Ośrodków 

Pomocy Społecznej z terenu powiatu oraz pracowników PCPR z zakresu: 

- „Realizacja projektów systemowych w VII Priorytecie POKL realizowanych przez 

OPS-y i PCPR”, prowadzący szkolenie – eksperci Regionalnego Ośrodka EFS w 

Piotrkowie Trybunalskim, 

- „Omówienie zadań OPS i PCPR w 2012 r. w świetle nowej ustawy z dnia  

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” – prowadzaca 

szkolenie – Dyrektor PCPR, 

- przeprowadzono 4 szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych pn. 

„Kształtowanie umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych 

spokrewnionych w zakresie stosowania zdrowej dyscypliny i komunikacji 

interpersonalnej”, prowadzący szkolenie – psycholog i pedagog PCPR. 

W 2011r. pracownicy PCPR brali udział w szkoleniach zewnętrznych z zakresu 

problematyki: 

- obsługa trudnego klienta i rozwiązywanie konfliktów, 

- kontakt socjalny w praktyce, 

- mediacje rodzinne, 

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, 

- praca ze sprawcą przemocy- działania edukacyjno-korekcyjne, 

- procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- spotkanie w ramach platformy współpracy instytucji rynku pracy i pomocy 

społecznej w zakresie wspierania osób samotnych, 

- formy  i metody aktywizacji społeczno – zawodowej dla osób niepełnosprawnych,  

- system wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych w regionie łódzkim – dokonania  

i wyzwania, 

- kurs kancelaryjno  - archiwalny, 

- zmiany w płacach, 

- zamówienia publiczne do 14 tys. Euro, 

- kodeks postępowania administracyjnego, najnowsze zmiany w Kpa. 

- udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym. 

XII.  KONTROLE  JEDNOSTEK  NADZOROWANYCH: 

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przeprowadzili 

kontrole, zgodnie z planem kontroli na 2011 r., w nw. jednostkach: 

 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 

Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku, ul. Kopiec 17. 

Przeprowadzono 2 kontrole problemowe:   

- w terminie od 04 do 05 kwietnia 2011 r. 

- w terminie od 30 do 31 sierpnia 2011 r. 
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Zakresem ww. kontroli objęto realizację wybranych zadań wykonywanych przez podmiot 

kontrolowany, tj.: 

- poprawność kwalifikowania kandydatów na uczestników   

- ważność posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz treść zawartych w nich 

wskazań 

- poprawność prowadzonej dokumentacji dotyczącej: 

a) uczestników,  

b) działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności Rady programowej, 

c) współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników. 

- prawidłowość zatrudnienia i kwalifikacje kadry 

- zgodność postanowień Umowy z dnia 10 października 2003r.  

Nr 1/2003 o dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatu terapii 

zajęciowej ze stanem faktycznym. 

- zgodność organizacji pracy i zajęć z postanowieniami: Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 

warsztatów terapii zajęciowej, Regulaminu OrganizacyjnegoWTZ, Umowy z dnia 

10 października 2003 r. Nr 1/2003 o dofinansowanie kosztów tworzenia i 

działalności warsztatu terapii zajęciowej   

- realizację planu działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku 

i indywidualnych programów rehabilitacji  

- prawidłowość wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz środków własnych samorządu powiatowego w drugim 

półroczu 2010 r. oraz w pierwszym półroczu 2011 r. do dnia kontroli. 

Ww. kontrole problemowe Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku przeprowadzono  

z udziałem Specjalisty do spraw kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Radomsku. 

 

2. Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu  
 

A. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych  
w Radziechowicach Pierwszych Nr 2, gm. Ładzice. 

Przeprowadzono 3 kontrole: 

- problemową zgodnie z planem kontroli w dniach  13-14 czerwca 2011r. 

- doraźną w dniu 08.07.2011r. 

- doraźną w dniu 08.07.2011r. 

       B. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Radomsku, ul. Krasickiego 

138.  

     Przeprowadzono 2 kontrole: 

- problemową w dniach  13-14 czerwca 2011 r. 

- doraźną w dniu 08.07.2011 r.  

    

Zakres kontroli problemowych obejmował ocenę realizacji wybranych zadań 

realizowanych przez domy pomocy społecznej, tj: zapewnienie mieszkańcom placówki potrzeb 

bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej 

funkcjonujących na terenie Powiatu Radomszczańskiego, w tym: 

- stan wyposażenia pokoi mieszkalnych, zapewnienie posiłków, stan odzieży obuwia, 

utrzymanie czystości, 

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, 

niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 

- realizacja indywidualnych planów wspierania mieszkańców, umożliwienie udziału  

w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu, 
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stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i 

społecznością lokalną,  

- zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych, 

- zatrudnienie i kwalifikacje kadry zespołu terapeutyczno-opiekuńczego; 

- uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w szkoleniach na 

temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii; 

- prowadzenie dokumentacji mieszkańców w zakresie pracy socjalnej w okresie 2010  

- 2011r. 

Zakres kontroli doraźnych obejmował sprawdzenie prawidłowości organizacji 

i funkcjonowania domów w zakresie prawidłowości zapewnienia posiłków, odzieży  

i obuwia oraz bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych mieszkańcom domów pomocy społecznej, a także utrzymania czystości  

w pomieszczeniach. 

 

XIII. ZADANIA ZLECONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM: 

 

W zakresie realizacji zadań publicznych ujętych w „Pogranie Współpracy Powiatu 

Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2011 ” realizowano dwa zadania tj.  

 

1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach umowy zawartej w dniu 

10.06.2011r. Nr 14/2011 pomiędzy Powiatem Radomszczańskim, a Centrum 

Pomocy Bliźniemu „MONAR-MARKOT” z/sw Klizinie na okres od 01.06.2011r. 

do 31.12.2011r.  

2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w ramach umowy zawartej w 

dniu 10.06.2011r. Nr 15/2011 pomiędzy Powiatem Radomszczańskim, a Centrum 

Pomocy Bliźniemu „MONAR – MARKOT” z/s w Klizinie na okres od  

01.06.2011r. do 31.12.2011r.  

Koszty realizacji obu zadań: budżet 14.000zł, w tym dotacja powiatu - 10.000 zł. 

 

W okresie wykonania zadań udzielono pomocy 2 rodzinom będącym ofiarami 

przemocy domowej (2 kobiety z 4 dzieci) oraz 3 osobom samotnym, w tym 2 mężczyznom                  

i  kobiecie.  

 

 


