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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W RADOMSKU ZA 2012r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest jednostką organizacyjną Powiatu
Radomszczańskiego realizującą zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej,
działa w szczególności w 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 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149,
poz. 887 z późn. zm.)
4. 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.).
5. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493
z późn. zm.).
6. Statut Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Radomsku przyjęty Uchwałą
Nr XVI/111/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 grudnia 2011r.
7. Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Nr 14/2013/IV
z dnia 13 lutego 2013r.
Plan budżetu PCPR w 2012r. stanowił kwotę – 5.336.323 zł.
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2012r. w kwocie – 5.102.180 zł (95,61%).
Zrealizowano następujące zadania w zakresie:
I. ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO (kwoty podano w zaokrągleniu do zł):
1. Wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych:
Kwota wydatkowana ogółem – 2.731.888 zł
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Pomocą objęto 212 rodzin zastępczych w których wychowywało się 324 dzieci w tym :
a) Rodziny niezawodowe i spokrewnione z dzieckiem – 205 rodzin, w których wychowywano
277 dzieci:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci stanowiła kwotę – 2.094.445
zł w formie 3.025 świadczeń
c) rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne – w 3 rodzinach w ciągu roku wychowywało się
17 dzieci, w tym:
- świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci na kwotę – 142.347 zł
d) rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego – 4 rodziny zapewniały
opiekę 40 dzieciom, a wydatkowano dla nich:
- w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 142.605 zł
e) rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne – 1 rodzina zapewniała opiekę 5 dzieciom w tym
2 niepełnosprawnych, wydatki dotyczyły:
- świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 40.110 zł
f) rodziny zastępcze pomocowe – 3 rodziny pomocowe zapewniły opiekę 10 dzieciom:
- świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 7.097 zł
g) wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i pomocowych – 255.533 zł
h) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka – 32.100 zł dla 14 rodzin, w których umieszczono 26 dzieci
i) jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych
– 1.500 zł dla jednej rodzin z 2 dzieci
j) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 8 rodzin zawodowych – 16.151 zł.
II.

ŚWIADCZENIA DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW ZASTĘPCZYCH
FORM OPIEKI:

1. Pomoc dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze:
-

pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki – 429.294 zł dla 93 osób
jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 41.181 zł dla 9 wychowanków
pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 17.861 zł dla 6 wychowanków.

2. Pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze:
-

pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki – 62.607 zł dla 16 wychowanków
jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 31.305 zł dla 5 wychowanków
pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 4.941 zł dla 1 wychowanka.

Wśród rodzin zastępczych na terenie powiatu aktualnie funkcjonuje 7 zawodowych rodzin
zastępczych, tj.:
- 3 pogotowia rodzinne,
- 3 rodziny wielodzietne,
- 1 rodzina specjalistyczna.
Rodziny zawodowe wykonują swoja funkcję rodzin zastępczych w oparciu o zawarte umowy
cywilnoprawne. Wynagrodzenia rodzin są zróżnicowane i tak w 2012r. ich wynagrodzenia mieściły się
w przedziale od 2.000 zł do 3.120 zł miesięcznie.
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Poza terenem powiatu radomszczańskiego w roku 2012 wychowywało się 101 dzieci z naszego
terenu, tj. 51 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 52 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Łącznie w 2012r. w zastępczych formach opieki, tj. w spokrewnionych, niezawodowych
i zawodowych rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wychowywało 418 dzieci (419 w 2011r.).
III.

POROZUMIENIA Z INNYMI POWIATAMI:
1. Porozumienia w
wychowawczych:

sprawie

dzieci

umieszczonych

w

placówkach

opiekuńczo-

W 2012r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 52
dzieci. Na ich utrzymanie Powiat Radomszczański wydatkował kwotę 1.810.780 zł (środki poza budżetem
PCPR). W tym zakresie obowiązywały porozumienia z niżej wymienionymi 19 powiatami:
- Tomaszowskim – 2 dzieci
- Rawskim – 4 dzieci
- Miastem Łódź – 1 dziecko
- Częstochowskim – 3 dzieci
- Miastem Częstochowa – 1 dziecko
- Kutnowskim – 5 dzieci
- Kazimierskim– 5 dzieci
- Kłobuckim – 4 dzieci
- Piotrkowskim – 1 dziecko
- Buskim – 6 dzieci.
- Bełchatowskim – 10 dzieci
- Prudnickim – 1 dziecko
- Lipskim – 2 dzieci
- Świeckim – 1 dziecko
- Zamojskim – 1 dziecko
- Bialskim – 1 dziecko
- Limanowskim – 1 dziecko
- Sieradzkim – 1 dziecko
- Stalowolski – 2 dzieci
Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowały się na poziomie od
2.791 zł do 5.929,27 zł miesięcznie za jedno miejsce.
Na dzień dzisiejszy w placówkach pozostaje 45 dzieci.
2. Porozumienia z powiatami w sprawie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych:
W roku 2012 r. w 29 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w Polsce przebywało 51
dzieci z naszego terenu, tj. w powiatach:
- Zgierskim – 1 dziecko
- Tarnogórskim - 2 dzieci
- Częstochowskim – 1 dziecko
- Mieście Częstochowa – 2 dzieci
- Włoszczowskim – 2 dzieci
- Pajęczańskim– 1 dzieci,
- Tomaszowskim – 2 dzieci
- Mieście Piotrków Tryb. - 2 dzieci
- Mieście Sosnowiec – 1 dziecko
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-

Mieście Zabrze – 7 dzieci
Ostrów Mazowiecka - 4 dzieci
Czarnkowsko - Trzcianeckmi – 1 dziecko
Jarocińskim – 1 dziecko
Myszkowskim – 4 dzieci
Mieście Lublin – 1 dziecko
Lublinieckim – 2 dzieci
Mieście Gdańsk – 1 dziecko
Bełchatowskim – 4 dzieci
Zduńskowolskim – 1 dziecko
Kłobuckim – 1 dziecko
Jarosławskim - 4 dzieci
Mieście Ruda Śląska- 1 dziecko
Włodawskim - 2 dzieci
Nowotarskim - 1 dziecko
Mieleckim – 2 dzieci.

Tut. powiat refundował koszty pomocy pieniężnej na podstawie porozumień zawartych z ww.
25 powiatami i w 2012r. wydatkowano na ten cel – 631.343 zł (środki poza budżetem PCPR).
Na dzień dzisiejszy w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wychowuje się 46 dzieci.
3. Porozumienia w sprawie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach
zastępczych zamieszkujących na terenie tut. powiatu.
Na terenie naszego powiatu w 2012r. przebywało w rodzinach zastępczych 8 dzieci pochodzących z
terenu innych powiatów, tj. z:
- Powiatu Zgierskiego -1 dziecko
- Powiatu Parczewskiego – 1 dziecko
- Dąbrowy Górniczej – 2 dzieci
- Powiatu Częstochowskiego – 2 dziecko
- Miasta Częstochowa – 1 dziecko
- Oleśnickiego – 1 dziecko
Ww. powiaty na podstawie zawartych porozumień zrefundowały w 2012r. tut. powiatowi koszty
pomocy udzielonej rodzinom zastępczym na łączną kwotę – 79.037 zł.
W okresie 2012r. PCPR objął pomocą 212 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 327
dzieci. W 2012r. powstało na terenie powiatu 36 nowych rodzin zastępczych. W 2012r. w pieczy
zastępczej umieszczono postanowieniami sądu 68 dzieci (67 dzieci w 2011r.), przy czym 60 trafiło do
rodzin zastępczych, a 8 do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z tego tytułu gminy pochodzenia
dzieci refundują naszemu powiatowi część kosztów zorganizowania pieczy zastępczej dla ww. dzieci
i tak:
- Miasto Radomsko – za 41 dzieci
- Gmina Dobryszyce – za 3 dzieci
- Gmina Radomsko – za 1 dziecko
- Gmina Gidle – za 3 dzieci
- Gmina Gomunice – za 1 dziecko
- Gmina Lgota Wielka – za 1 dziecko
- Gmina Ładzice – za 5 dzieci
- Gmina Kamieńsk – za 3 dzieci
- Gmina Przedbórz – za 4 dzieci
- Gmina Wielgomłyny – za 1 dziecko
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-

Gmina Żytno – za 1 dziecko
Gmina Kodrąb – za 2 dzieci
Gmina Masłowice – za 1 dziecko.

Ponadto w rodzinach zastępczych na naszym terenie umieszczono 4 dzieci spoza powiatu za które
refundację kosztów utrzymania otrzymujemy od powiatów na terenie których dzieci zamieszkiwały przed
skierowaniem do pieczy zastępczej.
W ciągu roku opuściło rodziny zastępcze 57 dzieci, tj.:
- trafiło ponownie pod opiekę rodziców biologicznych – 28 dzieci,
- usamodzielniło się – 21 dzieci,
- umieszczono w placówce opiekuńczo - wychowawczej – 4 dzieci,
- rodzina zastępcza z 1 dzieckiem zmieniła miejsce zamieszkania,
- zostało adoptowanych 3 dzieci.
Na bieżąco poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych współpracując również
z ośrodkami pomocy społecznej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich, z
Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Piotrkowie Trybunalskim.
IV.

ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW I PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW ZA POBYT W PIECZY
ZASTĘPCZEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ POWIAT:

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w zastępczych formach opieki w 2012r. reguluje ustawa z dnia
09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz:
- Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28 lutego 2012r. w
sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej.
Decyzja w sprawie odpłatności rodziców podejmowana jest w oparciu o dowody potwierdzające
sytuację osoby zobowiązanej do odpłatności, tj. sytuację materialną, rodzinną, zdrowotną, zawodową itd.
Decyzja może być wydana na okres do 12 miesięcy.
W 2012r. PCPR wydał 290 decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców za pobyt ich
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj.:
- w 238 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w
szczególności z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, bezrobocie zobowiązanych,
- w 35 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach,
- w 17 przypadkach ustalono odpłatność.
Dochody powiatu uzyskane przez PCPR w 2012r. to kwota 96.628,83 zł, w tym:
- z tytułu odpłatności rodziców i wychowanków uzyskano kwotę – 14.879,33 zł
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i wychowanków rodzin
zastępczych i placówek wpłynęła kwota – 4.118,77 zł
- z tytułu różnych opłat – 246,40 zł
- z tytułu odsetek – 5.181,22 zł
- z tytułu odsetek od środków EFS – 14.128,14 zł
- z tytułu zwrotu przez gminy wydatków za pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 26.162,34 zł
- z tytułu zwrotu przez gminy wydatków za pobytu dzieci w placówkach – 12.107,79 zł
- z tytułu obsługi programu pilotażowego pn. „Aktywny Samorząd” – 9.926,00 zł
- pozostałe – 9.878,84zł (m.in. refundacja wynagrodzeń).
VI.

WYPOCZYNEK DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH:

5

Corocznie PCPR zapewnia wypoczynek dzieciom pozostającym w rodzinach zastępczych na terenie
powiatu radomszczańskiego, część skierowań przekazuje dla Ośrodkom Pomocy Społecznej z terenu
powiatu dla dzieci z rodzin biednych, dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo. W 2012r. w ramach
współpracy z ZHP w koloniach w miejscowości Berdo i Siamoczyce w miesiącu lipcu uczestniczyło
11 dzieci z rodzin zastępczych. W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi otrzymaliśmy 51
miejsc dla na koloniach organizowanych dla dzieci od 7 do 13 roku życia pochodzących z rodzin
zastępczych oraz rodzin ubogich. Wykorzystano 50 miejsc. Kolonie były zorganizowane w Ośrodku
Kolonijno - Wczasowym „Kameleon” w Międzywodziu. Kolonie odbyły się w terminie od 17 sierpnia do 30
sierpnia 2012r.
VII.

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

W strukturze PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który w roku
2012 zrealizował następujące zadania:
1. Orzekanie o niepełnosprawności:
a) liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia – 3291
b) liczba wydanych orzeczeń – 3319, w tym:
- osoby przed 16 rokiem życia – 326 osób zaliczono do niepełnosprawnych
- osoby powyżej 16 roku życia – stopień niepełnosprawności orzeczono w stosunku do 2835 osób,
w tym:
 do znacznego stopnia niepełnosprawności zaliczono - 949 osoby
 do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 1317 osób
 do lekkiego stopnia niepełnosprawności – 569 osób.
2. Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych:
- wydano - 388 legitymacji, w tym dla osób przed 16 rokiem życia – 52.
VIII. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
W strukturze PCPR działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Zespół Poradnictwa Specjalistycznego.
Mieszkańcy powiatu mogą 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.
 pedagoga - porady dla rodzin zastępczych, naturalnych, adopcyjnych w związku
z problemami wychowawczymi z dziećmi.
W
-

okresie od stycznia do grudnia 2012r. psycholog PCPR:
udzieliła wsparcia 30 osobom podczas 126 spotkań,
rozpoczęła procedurę zakładania „Niebieskiej Karty” w 6 zgłoszonych przypadkach,
uczestniczyła w 10 grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w Radomsku,
ukierunkowanych na pomoc 7 osobom doświadczającym przemocy,
- uczestniczyła w 2 grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w Radomsku skierowanych
do 2 sprawców przemocy.
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W 2012r. prawnik udzielił 115 porad 105 osobom.
IX. REALIZACJA PROGRAMÓW Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:
A. Projekty dotowane z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Konkursu
Ofert Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 .
W 2012r. dla Powiatu Radomszczańskiego pozyskano dotację na realizację projektu polegającego na
sfinansowaniu:
a) świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla
13 rodzin z 25 dzieci,
b) świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego dla 1 rodziny zastępczej z 2 dzieci
c) oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych
z 14 dzieci.
Budżet projektu stanowił kwotę – 36.816 zł, w tym środki w ramach dotacji z budżetu państwa to
kwota – 34.975 zł.
B. Od 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje w ramach PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
projekt pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W 2012r. w ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku objęło
wsparciem 105 mieszkańców powiatu, tj.: 80 osób niepełnosprawnych, 18 usamodzielniających się
wychowanków zastępczych form opieki oraz 7 osób w wieku 15 - 24 roku życia wychowujących się w
rodzinach zastępczych.
Uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:
 „Treningów kompetencji i umiejętności społecznych” (68 os.). Każdą gr. objęto 30 godz. treningów
grupowych. Każdy uczestnik został objęty 5 godz. treningów indywidualnych. Tematyka treningów
obejmowała: trening intrapersonalny, trening interpersonalny, trening inteligencji emocjonalnej, trening
konstruktywnej komunikacji i mowa ciała, techniki relaksacyjne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
zasady komunikacji z pracodawcą, wykazanie korzyści udziału w projekcie realizowanym przez
PCPR, kształtowanie motywacji do udziału w projekcie realizowanym przez PCPR.
 „Arteterapii” (25 os.) – 50 godz. Program zajęć obejmował: zajęcia z zakresu choreoterapii oraz
terapię poprzez sztukę (decoupage, kompozycje z surowców wtórnych, kompozycje z masy solnej,
kompozycje płaskie, itp.).
 Zajęć z doradztwa zawodowego (20 os.). Każdą gr. objęto 30 godz. zajęć grupowych. Każdy uczestnik
został objęty 5 godz. zajęć indywidualnych. Program zajęć uwzględniał m.in. następujące elementy
(blok pozwalający na określenie predyspozycji zawodowych, jak napisać CV?, jak napisać list
motywacyjny?, zasady komunikacji z pracodawcą, sposoby podnoszenia kwalifikacji i dostosowania
się do rynku pracy sporządzenie przez uczestnika indywidualnego planu działania).
 Kursu „Podstawy obsługi komputera” (21 os.) – 60 godz. Program kursu obejmował następujące bloki
tematyczne: podstawy obsługi komputera, komputerową edycję tekstów, podstawy obsługi arkusza
kalkulacyjnego Excel, Internet i pocztę elektroniczną.
 Kursu „komputerowego dla zaawansowanych” (6 os.) – 60 godz. Program kursu obejmował
następujące bloki tematyczne: środowisko Windows 7 przegląd wiedzy, Microsoft Word 2010,
Microsoft PowerPoint 2010.
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 Kursu „grafiki komputerowej” (21 os.) – 60 godz. Program kursu obejmował: posługiwanie się
oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej, posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia
grafiki rastrowej, przygotowanie wydruków czarno-białych i wyciągów barwnych w czterech
podstawowych kolorach lub kolorach specjalnych, automatyzacja pracy podczas opracowywania
grafiki bitmapowej, projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie
i wydawnictwie.
 Kursu „Makijażu profesjonalnego” (12 os.) – 60 godz. Program obejmował: eksponowanie walorów
urody kolorem, diagnozowanie stanu skóry twarzy, korygowanie kształtów twarzy, wykonywanie
klasycznego makijażu dziennego i wieczorowego, wykonywanie makijażu fantazyjnego i body
painting, wykonanie makijażu charakteryzacyjnego twarzy.
 Kursu „Fotograficznego” (10 os.) – 60 godz. Program obejmował: organizowanie stanowiska pracy
zgodnie z przepisami 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.
 Kursu „Bukieciarstwa” (17 os.) – 60 godz. Program obejmował: dekoracje pogrzebowe, wyroby ślubne
i komunijne, wiązanki i dekoracje okolicznościowe.
 Kursu „Gotowania i dekorowania stołów” (18 os.) – 60 godz. Program obejmował: przygotowanie
stanowiska pracy zgodnie z wymogami; przechowywanie surowców i przygotowanie do obróbki
wstępnej; obróbka wstępna; obróbka termiczna produktów; przygotowanie potraw; dekorowanie
stołów.
 Konsultacji medycznych (80 os. niepełnosprawnych), której celem było wydanie zgody na ćwiczenia
na basenie lub skierowania na zajęcia/zabiegi rehabilitacyjne.
 Zajęć/zabiegów rehabilitacyjnych (36 os. niepełnosprawnych) zgodnie z potrzebami uczestników.
 Zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo na basenie (30 os.)
– 10 wejść dla każdej grupy. Każdorazowy pobyt grupy obejmował 2 godz. zegarowe
w tym: 45 min. ćwiczeń usprawniających psychoruchowo w wodzie prowadzonych przez
rehabilitantów / 1 h i 15 min. innych zajęć przyczyniających się do zmniejszenia dolegliwości bólowych
i poprawy ogólnego stanu psychofizycznego os. z niepełnosprawnością (korzystanie z masaży
wodnych, natrysków/biczy wodnych, łóżek wodnych) pod stałym nadzorem rehabilitantów.
 Zajęć z zakresu „Muzykoterapii” (6 os.) – 30 godz.
 Terapii psychologicznej indywidualnej (4 os.) – 20 godz. dla każdego uczestnika.
 Terapii psychologicznej grupowej (6 os.) – 25 godz.
 „Pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej” (15 os.).
Poza wyżej wymienionymi formami wsparcia realizowane były również działania środowiskowe,
takie jak: spotkanie integracyjne (114 os.), piknik rodzinny (220 os.), wyjście na spektakl teatralny
„Bożyszcze Kobiet” (109 os.), dwudniowa wycieczka edukacyjno-kulturalna do Wrocławia (96 os.),
konferencja podsumowująca realizację projektu połączona ze spotkaniem wigilijnym (117 os.).
W ramach projektu zakupiono również dla PCPR samochód osobowy marki CITROEN JUMPY
(9-osobowy).
Budżet projektu stanowił kwotę – 891.377 zł, z tego dotacja dla powiatu to kwota 810.112 zł.
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X. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ FINANSOWANYCH
Z DOTACJI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
A. Plan finansowy środków PFRON dla Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadań
w ramach rehabilitacji społecznej w 2012 r. stanowi kwotę – 946 362,00 zł. w tym:
1. Dofinansowanie
rehabilitacyjnych:

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

Plan – 66 051,00zł.
 złożone wnioski: 67 osób (plus 57 opiekunów) na kwotę – 98 475,00 zł
 wypłacone dofinansowanie: 42 osoby wraz z 39 opiekunami na łączną kwotę - 66 051,00 zł.
2. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych:
Plan – 29 174,81zł
 złożone wnioski: 6 podmiotów na kwotę – 48 605,20 zł.
 przyznane dofinansowanie – 30 000,00 zł, w tym:
- Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku - 4 770,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Radomsku łączna kwota dofinansowania –
1 900,00 zł
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Radomsku – 10 330,00 zł
- Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomsku – 2 000,00 zł
- Miejski Dom Kultury w Radomsku – 4 000,00 zł
- Amazonki – 7 000,00zł
- wypłacono dofinansowanie dla 6 w/w organizacji/instytucji na kwotę – 29 174,81z.ł
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów:
a.


b.



sprzęt rehabilitacyjny - plan – 19 138,79 zł
złożone wnioski: 29 na kwotę – 36 569,40 zł
wypłacone dofinansowanie: 24 osoby w kwocie –19 38,79 zł
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – plan – 584 066,27 zł
złożono 1708 wnioski na kwotę – 795 885,52 zł
wypłacono dofinansowanie do 1656 wniosków na łączną kwotę – 584 066,27 zł.

4. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych:
Plan – 247 931,13 zł, w tym:
a. likwidacja barier architektonicznych – 54 788,65 zł:
 złożone wnioski: 23 na kwotę – 258 700,80 zł
 wypłacone dofinansowanie: 10 osób na kwotę – 54 788,65 zł.
b. likwidacja barier w komunikowaniu się – 53 943,28 zł:
 złożone wnioski: 34 na kwotę 93 332,63 zł.
 wypłacone dofinansowanie: 25 osób na kwotę – 53 943,28 zł
c. likwidacja barier technicznych – 139 199,20 zł
 złożone wnioski: 90 na kwotę – 279 416,04 zł
 wypłacone dofinansowanie: 58 osób na kwotę – 139 199,20 zł.
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B. Realizacja pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” w okresie od 30 sierpnia 2012r.:
Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:
 złożone wnioski: 3 na kwotę – 15 734,35 zł
 przyznane dofinansowanie: 3 osoby na kwotę – 13 934,35 zł
 wypłacone dofinansowanie: 3 osoby na kwotę – 13 167,35 zł
Obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem:
-

złożone wnioski: 15 na kwotę – 60 517,30 zł

-

przyznane dofinansowanie: 3 osoby na kwotę – 20 323,40 zł

wraz

 wypłacone dofinansowanie: 3 osoby na kwotę – 13 578,30 zł.
Obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich:
- złożone wnioski: 2 na kwotę – 12 390,60 zł
- przyznane dofinansowanie: 1 osoba na kwotę – 5 000,00 zł
- wypłacone dofinansowanie: 1 osoba na kwotę – 5 000,00 zł
Obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich:
-

złożone wnioski: 1 na kwotę – 10 800 zł

-

przyznane dofinansowanie: 0

- wypłacone dofinansowanie: 0
Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
komputerowego i oprogramowania:
-

nie wpłynęły wnioski.

Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym”
- złożone wnioski: 41 na kwotę – 346 091,00 zł
- przyznane dofinansowanie: 14 osób na kwotę – 174 975,00 zł
- wypłacone dofinansowanie: 14 osób na kwotę – 113 975,00 zł.
Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym:
 złożone wnioski: 15 na kwotę – 47 900,00 zł
 przyznane dofinansowanie: 14 osób na kwotę – 39 900,00 zł
 wypłacone dofinansowanie: 13 osób na kwotę – 36 879,99 zł
Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:
 złożone wnioski: 3 na kwotę – 4 413,00 zł
 przyznane dofinansowanie: 2 osoby na kwotę – 2 913,00 zł
- wypłacone dofinansowanie: 0
Obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu):
-

złożone wnioski: 4 na kwotę – 5 617,40 zł
przyznane dofinansowanie: 2 osoby na kwotę – 2 417,4zł
wypłacone dofinansowanie: 2 osoby na kwotę – 1 481,01 zł.

C. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku:
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Plan – 411.000 zł, w tym:
 Środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu – 369.900,00 zł
 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 41.100,00 zł
Wykorzystano – 410 983,27 zł, w tym:
 Środki PFRON – 369 884,94 zł
 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 41 098,33 zł
Podsumowując:
 Środki przypadające dla Powiatu Radomszczańskiego wg algorytmu z Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób indywidualnych
i podmiotów realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych to kwota – 946 362,00 zł, w
tym zakresie:
 przyjęto 1 957 wniosków na łączną kwotę – 1 610 984,59 zł
 wypłacono dofinansowanie do 1821 wniosków na kwotę – 946 362,00 zł.
 Środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu – 369 884,94 zł
 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego dla WTZ – 41 098,33 zł.
 Środki PFRON przekazane na realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”
- 353 339,00 zł w tym:
 przyjęto 84 wnioski na łączną kwotę - 503 463,65 zł
 przyznano dofinansowanie do 37 wniosków na kwotę – 185 854,37 zł
 wypłacono dofinansowanie do 36 wniosków na kwotę – 184 081,65 zł.
XI. S Z K O L E N I A:
Szkolenia i grupa wsparcia dla rodzin zastępczych:

1)
2)
3)

4)

5)

W 2012r. psycholog i pedagog pracownicy PCPR przeprowadzili szkolenia dla rodzin zastępczych
z następujących tematów:
„Potrzeby rozwojowe dzieci – zapewnienie dziecku stabilizacji życiowej” - 4 godz. szkolenie dla rodzin
spokrewnionych - udział wzięło 10 osób,
„Znaczenie więzi w rozwoju dziecka” – 4 godz. szkolenie dla rodzin spokrewnionych – udział wzięło
5 osób.
„Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców z dziećmi” dla rodzin zastępczych
i naturalnych mających problemy wychowawcze z dziećmi – udział wzięły 3 rodziny zastępcze
z trojgiem dzieci oraz 2 rodziny naturalne również z trojgiem dzieci – odbyły się cztery spotkania
(łączna liczba godzin - 8).
We wrześniu 2012r. rozpoczęto szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
i zawodowe wg Programu Szkoleniowego „RODZINA” zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy
i Polityki; w szkoleniu bierze udział 14 osób; dokonano również diagnozy psychologicznopedagogicznej kandydatów – liczba godzin przeznaczona na jednego kandydata 4 godz. oraz
zorganizowano spotkanie informacyjne dla kandydatów w wymiarze 2 godz. Szkolenie zakończy się
w marcu 2013r.
Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych – 6 spotkań w trakcie których uczestnicy byli
zapoznawani ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
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i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz.135 z późn. zm.), metodami rozwiązywania
aktualnych problemów opiekuńczo – wychowawczych rodzin, dzielili się doświadczeniami w
sprawowaniu pieczy zastępczej, jedno ze spotkań było spotkaniem szkoleniowym nt. „Sposobów
rozwiązywania problemów”- liczba godzin – 3, jedno spotkanie dla opiekunów i dzieci w ramach
„Pikniku rodzinnego” zorganizowanego w miejscowości Strzałków).
Szkolenia dla pracowników PCPR i Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu:
1) „Moje zasoby w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym” - szkolenie dla pracowników PCPR liczba osób 8, liczba godzin – 8 – prowadzący psycholog i pedagog PCPR.
2) „Współpraca PCPR i OPS–ów w zakresie konstruowania planów pomocy rodzinie i dziecku”
prowadzący psycholog i pedagog PCPR oraz „Zabezpieczenie dziecka w świetle ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy” - prowadzący Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego Sądu
Rejonowego w Radomsku - szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy z terenu powiatu
radomszczańskiego - udział wzięło 16 osób, liczba godzin – 4.
Ponadto w 2012r. pracownicy PCPR brali udział w szkoleniach zewnętrznych z niżej podanej
problematyki:
- Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- Zmiany w rachunkowości i planach kont w jednostkach i zakładach budżetowych
- Zamówienia publiczne do 14.000 euro
- Realizacja świadczeń z pomocy społecznej
- Warsztaty szkoleniowe „Zły dotyk”
- Procedury administracyjne
- Wydatki inwestycyjne i środki trwałe
- Wydawanie decyzji administracyjnych i problemy orzecznictwa w zakresie procedur
administracyjnych
- Odsetki za zwłokę w jednostkach sektora finansów publicznych
- Obsługa oprogramowania „POMOST”
- Kluczowe dylematy współczesnej pomocy społecznej i pracy socjalnej.
A. KONTROLE JEDNOSTEK NADZOROWANYCH:
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przeprowadzili kontrole zgodnie
z planem kontroli na 2012 r. w nw. jednostkach:
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
Oddział Terenowy w Radomsku, ul. Kopiec 17.
Przeprowadzono 2 kontrole problemowe:
a. w terminie od 06 do 07 marca 2012 r.
b. w terminie od 11 do 12 września 2012 r.
Zakresem ww. kontroli objęto realizację wybranych zadań wykonywanych przez WTZ, 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
- realizacja postanowień Umowy z dnia 10 października 2003r. Nr 1/2003 o dofinansowanie
kosztów tworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze stanem faktycznym
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zgodność organizacji pracy i zajęć z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
Regulaminu organizacyjnego WTZ, Umowy z dnia 10 października 2003 r. Nr 1/2003
o dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
- realizacja 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
2011 r. oraz w pierwszym półroczu 2012 r.
Ww. kontrole problemowe Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku przeprowadzono
z udziałem Specjalisty do spraw kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Radomsku.
-

1. Domy Pomocy Społecznej – powiatowe jednostki organizacyjne:
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 12-13 grudnia 2012r.
- doraźną w dniu 24.07.2012r.
- doraźną w dniu 27.08.2012r. i 29.08.2012r.
B. Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Radomsku, ul. Krasickiego 138.
Przeprowadzono 2 kontrole:
- problemową w dniu 10 grudnia 2012r.
- doraźną w dniu 03.08.2012 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, 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;
- szkolenia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w na temat praw mieszkańca domu
oraz kierunków prowadzonej terapii;
- prowadzenie dokumentacji mieszkańców w zakresie pracy socjalnej w okresie 2011 - 2012r.
Zakres
kontroli
doraźnych
obejmował
sprawdzenie
prawidłowości
organizacji
i funkcjonowania domów w zakresie zapewnienia posiłków, odzieży i obuwia oraz bezpiecznego
przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców domów pomocy
społecznej, a także utrzymania czystości w pomieszczeniach.
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XII.

ZADANIA ZLECONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM:

W zakresie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie Współpracy Powiatu
Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2012 ” były realizowane dwa zadania tj.:
1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach umowy zawartej w dniu 24.05.2012r. Nr
21/2012 pomiędzy Powiatem Radomszczańskim, a Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR-MARKOT”
z/s w Klizinie na okres od 17.05.2012r. do 31.12.2012r.
W okresie realizacji zadania OIK udzieliło schronienia 4 osobom tj. 1 matce z
2 dzieci - ofiarom przemocy domowej przez okres 14 dni oraz osobie opuszczającej placówkę nie
mającej miejsca zamieszkania przez okres 44 dni. Osoby korzystające z pomocy OIK pochodziły z
terenu powiatu radomszczańskiego.
Koszt realizacji zadania wynosił - 7.000zł, w tym dotacja powiatu - 5.000 zł
2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w ramach umowy zawartej
w dniu 24.05.2012r. Nr 20/2012 pomiędzy Powiatem Radomszczańskim, a Centrum Pomocy
Bliźniemu „MONAR – MARKOT” z/s w Klizinie na okres od 17.05.2012r. do 31.12.2012r.
W okresie realizacji zadania Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy udzielił schronienia 3 osobom
ofiarom przemocy tj. matce z 1 dzieckiem przez okres 74 dni oraz 1 osobie dorosłej przez okres 18
dni. Osoby korzystające z pomocy Ośrodka pochodziły z terenu powiatu radomszczańskiego.
Koszt realizacji zadania wynosił - 7.000zł, w tym dotacja powiatu - 5.000 zł.
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