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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W RADOMSKU ZA 2013r.
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 2013r., poz. 182
z późn. zm.).
3. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)
4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 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.
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku mieści się w budynku
Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych przy ul. Piastowskiej 21.
Centrum posiada własną stronę internetową www.pcpr.radomsko.pl oraz pocztę
elektroniczną biuro@pcpr.radomsko.pl .
Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy, sporządzany na
rok budżetowy, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową oraz środki przyznane
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przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
związanych z rehabilitacją społeczną. W roku 2013r. Centrum pozyskało zewnętrzne
środki finansowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz środki rządowe na realizację projektów służących
rozwijaniu systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu.
Plan budżetu PCPR w 2013r. stanowił kwotę – 5.388.835,46 zł
Wykonanie budżet za 2013r. – 5.132.072,80 zł (95,24%).
I.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA, OBSADA KADROWA
Strukturę organizacyjną oraz zadania realizowane przez poszczególne komórki
organizacyjne Centrum określa Regulamin Organizacyjny. Wprowadzona w lutym
2013r. nowa struktura organizacyjna miała na celu dostosowanie jednostki do nowych
zadań wynikających z uregulowań prawnych oraz sprawniejszą obsługę klientów.
Komórkami organizacyjnymi Centrum są zespoły realizujące zadania merytoryczne, tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej.
Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej.
Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Zespół do Spraw Organizacyjno – Kadrowych.
Zespół do Spraw Finansowo – Księgowych.
Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatycznych.

Kadra Centrum w 2013r. to 17 stałych pracowników (16/25 etatu) i dyrektor oraz
pracownicy na umowach na czas określony, zatrudnieni okresowo odpowiednio do
możliwości finansowych jednostki oraz przy realizacji projektów. W ramach współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy Centrum było również organizatorem prac
interwencyjnych oraz staży dla osób bezrobotnych.
W ramach umów cywilnoprawnych zatrudniano specjalistów – członków Powiatowego
Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz radców prawnych do obsługi
prawnej PCPR i poradnictwa prawnego dla klientów.
Szeroki obszar i złożoność działań pomocy społecznej, wielość i dynamika zmian stanu
prawnego oraz konieczność specjalizacji wymaga ciągłego podwyższania kwalifikacji
zawodowych poprzez różne formy kształcenia. W 2013r. pracownicy PCPR korzystali z
bezpłatnych szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również ze
szkoleń odpłatnych, podnoszących wiedzę merytoryczną w zakresie wykonywanych
obowiązków. Tematyka szkoleń:







Szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Wyrównywania szans na rynku pracy dla osób 50 +.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Rola wsparcia rodzicielstwa zastępczego.
Zmiany w zasadach rozliczania czasu pracy i zasiłków macierzyńskich.
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
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Wypalenie zawodowe.
Standardy usług w pomocy społecznej.
Wizyty studyjne w różnych jednostkach pomocy społecznej na terenie kraju.
Przemoc w rodzinie a dziecko niedostosowane społecznie – zespoły
interdyscyplinarne.
 Obsługa oprogramowania „POMOST”.
II.

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY
ZASTĘPCZEJ
Zgodnie z art. 182 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) zadania powiatu w zakresie pieczy
zastępczej wykonuje Starosta za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy
rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Do zakresu działania
powiatowego centrum pomocy rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy
zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w na terenie Powiatu Radomszczańskiego
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wyznaczone do pełnienia
tej funkcji na mocy Zarządzenia Starosty Radomszczańskiego Nr 39/11 z dnia
09 listopada 2011r.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) należy w szczególności:
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń
kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o
spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia
tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i
wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich
potrzeby;
6) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy
dziecka pomocy wolontariuszy;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności ośrodkami pomocy
społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi,
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podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z
organizacjami społecznymi;
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej
pieczy zastępczej;
12) prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest
pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i
wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji
osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14) zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz
prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie
i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia
zawodowego;
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów
pracy;
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo
prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w
szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego
wypoczynku.
Zadania organizatora pieczy zastępczej realizuje Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej
PCPR. W 2013r. w jego skład wchodzili: pedagog (koordynuje pracę zespołu), psycholog,
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zatrudniony ze środków pozyskanych z
MPiPS) oraz pracownik socjalny. Pracę zespołu wspomagał prawnik oraz psycholog
stażysta (staż zorganizowany w ramach współpracy z PUP w Radomsku).
A. Rodzinna piecza zastępcza
Rolą organizatora pieczy zastępczej na terenie powiatu jest przede wszystkim
troska o rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, a więc inicjowanie ich tworzenia,
kwalifikowanie kandydatów do tej roli oraz wspieranie już funkcjonujących rodzin
zastępczych.
Od 1 stycznia 2012r. zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
 rodzina zastępcza:
 spokrewniona (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku
małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka);
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niezawodowa (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku
małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka);
 zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
i zawodowa specjalistyczna.
 rodzinny dom dziecka
 rodziny pomocowe (sprawują opiekę nad dzieckiem w przypadku czasowego
niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą).
Na terenie powiatu radomszczańskiego w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
funkcjonowało 205 rodzin zastępczych. W rodzinnych formach pieczy zastępczej
umieszczonych było 349 dzieci (licząc narastająco). W okresie sprawozdawczym
umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej 34 dzieci, a opuściło pieczę rodzinną
60 dzieci, tj. 37 powróciło do rodziców biologicznych, 5 zostało przysposobionych, a
18 usamodzielniło się.
Wykaz rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim w 2013r.
(narastająco)
Lp.

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

LICZBA RODZIN

1.

Rodziny zastępcze spokrewnione

151

2.

Rodziny zastępcze niezawodowe

45

3.

Rodziny zastępcze zawodowe
pogotowia rodzinnego

4.

Rodziny zastępcze zawodowe

4

5.

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

1

o

charakterze

Razem:
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205

Dzieci wychowujące się w formach rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu
w 2013r. (narastająco)
Lp.

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ILOŚĆ DZIECI

1.

Rodziny zastępcze spokrewnione

220

2.

Rodziny zastępcze niezawodowe

55

3.

Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze
pogotowia rodzinnego

56

4.

Rodziny zastępcze zawodowe

15

5.

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

3

5

R a z e m:

349

Wykaz rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim w 2013r.
w podziale na gminy

RODZINY
GMINA
OGÓŁEM

SPOKREWNIONE

NIEZAWODOWE

107

81

23

3

Przedbórz

6

1

5

0

Kamieńsk

13

9

4

0

Masłowice

5

5

0

0

Gidle

11

10

1

0

Gomunice

6

5

1

0

Kobiele Wielkie

5

5

0

0

Lgota Wielka

4

4

0

0

Dobryszyce

13

9

2

2

Ładzice

7

5

1

1

Kodrąb

6

4

2

0

Radomsko

18

10

6

2

Wielgomłyny

1

1

0

0

Żytno

3

2

0

1

205

151

45

9

Miasto Radomsko

R a z e m:

ZAWODOWE

Dzieci wychowujące się w formach rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu
radomszczańskiego w 2013r. z podziałem na gminy
RODZINY

GMINA

Miasto Radomsko

OGÓŁEM

SPOKREWNIONE

189

123

NIEZAWODOWE

34

ZAWODOWE

32
6

Przedbórz

6

5

1

0

Kamieńsk

15

10

5

0

Masłowice

6

6

0

0

Gidle

13

12

1

0

Gomunice

9

8

1

0

Kobiele Wielkie

5

5

0

0

Lgota Wielka

9

9

0

0

Dobryszyce

17

10

2

5

Ładzice

10

6

1

3

Kodrąb

10

5

5

0

Radomsko

37

16

5

16

Wielgomłyny

1

1

0

0

Żytno

22

4

0

18

349

220

55

74

R a z e m:

B. Nabór kandydatów, szkolenia kandydatów, wsparcie i szkolenia dla osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, promocja rodzicielstwa
zastępczego.
W okresie sprawozdawczym systematycznie prowadzono nabór kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka i zapewniono nawiązanie wzajemnego
kontaktu rodzin zastępczych. W ww. zakresie PCPR prowadzi akcję informacyjną
poprzez ulotki zamieszczane na tablicach informacyjnych, artykuły w prasie, informacje
na stronie internetowej jednostki oraz poprzez lokalne media.
W 2013r. ukazał się w prasie lokalnej artykuł o charakterze promującym rodzinne
formy pieczy zastępczej w Powiecie Radomszczańskim pt. „Święci ludzie i ich dzieci”.
Zorganizowano również piknik dla rodzin zastępczych zawodowych w dniu
28.06.2013r. którego celem była integracja rodzin zawodowych, rodziny otrzymały
okolicznościowe dyplomy, a dzieci upominki książkowe.
Rodziny zastępcze i wychowankowie pieczy zastępczej uczestniczyli w Pikniku
Rodzinnym w dniu 31.08.2013r. zorganizowanym w ramach projektu systemowego
PCPR współfinansowanego ze środków EFS promującym rodzicielstwo zastępcze.
Sześć rodzin zastępczych i piętnaścioro dzieci z terenu powiatu uczestniczyło w
Wojewódzkich Obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbyły się w dniu
31 maja 2013r., zorganizowane przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i Mój
Dom” w Łodzi.
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Jedna z rodzin zastępczych zawodowych, pełniąca funkcja pogotowia rodzinnego,
została nagrodzona za całokształt działalności podczas uroczystej Gali Rodzicielstwa
Zastępczego zorganizowanej z okazji IX Szczytu w Sprawach Dzieci przez Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostkę Organizacyjną Samorządu
Województwa Łódzkiego.
Zapewniano pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia. W 2013r. psycholog i pedagog PCPR
prowadzili „Grupę wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych”. Zorganizowano
3 spotkania po 3 godz., w trakcie których uczestnicy :
 dzielili się doświadczeniami w sprawowaniu pieczy zastępczej,
 omówiono procedurę oceny rodziny zastępczej, dokumentacje prowadzoną przez
rodziny itp.,
 omawiano aktualne problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz osiągnięcia
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 jedno ze spotkań to udział w „Pikniku Rodzinnym” opiekunów i dzieci (4 godz.).
Pracownicy PCPR prowadzili szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia
rodzinnego dziecka. Psycholog i pedagog nabyli uprawnienia trenerskie do szkolenia
rodzin zastępczych, uczestnicząc w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie
Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „PRO FAMILIA” w Krakowie w zakresie rodzinnej
opieki zastępczej programem „RODZINA” zatwierdzonym decyzją Ministra Pracy
i Polityki Społecznej. Dzięki temu kandydaci na rodziny zastępcze są szkoleni na miejscu
w Radomsku bez konieczności dojeżdżania na szkolenia do okolicznych miast. W marcu
2013r. zakończono I edycję szkolenia. W październiku 2013r. rozpoczęto II edycję
szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe. W szkoleniu
wzięło udział 10 osób (dwie osoby niepozostające w związku małżeńskim i trzy
rodziny), zrealizowano 28 godzin szkolenia. Szkolenie zakończono w lutym 2014r
W zakresie kwalifikowania osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka (w tym badania pedagogiczne i psychologiczne oraz
diagnostyczno-konsultacyjne). W 2013r. psycholog i pedagog PCPR przeprowadzili
diagnozę psychologiczno - pedagogiczną 11 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej (w tym 6 osób stanowili kandydaci na rodziny zastępcze zawodowe) po
4 godz. przeznaczono na jednego kandydata oraz zorganizowano spotkanie
informacyjne dla kandydatów.
Przeprowadzono kwalifikacje dla kandydatów na rodziny zawodowe tj. osób, które
uczestniczyły w I edycji szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
i zawodowe wg Programu Szkoleniowego „RODZINA” i tak: 2 rodziny uzyskały
kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zawodowej, kolejne 4 rodziny otrzymały
kwalifikacje na rodziny niezawodowe, jeden spośród kandydatów nie otrzymał
kwalifikacji.
W wyniku ww. podjętych działań w 2013r. powstała jedna nowa rodzina
zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz jedna rodzina zawodowa,
czyli na terenie powiatu w 2013r. funkcjonowało 10 rodzin zawodowych. Ponadto
mieliśmy zawartą umowę z jedną rodziną wielodzietną na terenie powiatu
8

myszkowskiego. Na 2013r. limit rodzin zastępczych zawodowych został ustalony w
liczbie 14 rodzin. Limit ten nie został przekroczony.
Rodzinom zastępczym zapewniono szkolenia mające na celu podnoszenie ich
kwalifikacji zgodnie z potrzebami, tj. 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 7 osób,
 „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka” – 4 godz. szkolenie dla rodzin
spokrewnionych – udział wzięło 9 osób.
 Wykorzystanie seksualne dzieci – jak rozpoznać, że do tego doszło” – 8 godzin
wzięło udział 5 rodzin zawodowych .
W zakresie poradnictwa i pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzono
terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej.
Ponadto w 2013r. rodziny zastępcze oraz dzieci przebywające w rodzinnych formach
pieczy zastępczej mogły korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
socjalnej w PCPR.
Psycholog i pedagog objęli wsparciem 138 rodzin, udzielono 329 porad:
 rodziny zastępcze (dorośli) - 41 , liczba porad – 125,
 rodziny zastępcze (dzieci) – 56, liczba porad – 112 porad,
 rodziny biologiczne - 12 rodzin, liczba porad 32,
 inne porady, w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – liczba
osób 29, liczba porad – 60,
 udział w posiedzeniach Zespołów Roboczych (przemoc) w Mieście Radomsko –
pedagog – 1, psycholog – 5,
 udzielono 34 porady głównie w zakresie trudności wychowawczych,
 przeprowadzono monitoring 70 rodzin zastępczych celem określenia stopnia
zaspokajania potrzeb dziecka umieszczonego w pieczy,
 dokonano oceny sytuacji bytowej i mieszkaniowej 208 rodzin zastępczych.
Rodziny zastępcze mogły korzystać również ze wsparcia prawnika, a porady dotyczyły
w szczególności prawa rodzinnego, alimentów, rozwodów, separacji, władzy
rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, a także prawa karnego (porady dla 20 rodziców
zastępczych).
C. Okresowa ocena sytuacji dziecka
W ciągu 2013r. dokonano 82 ocen sytuacji dzieci w oparciu o współpracę
pracowników pieczy zastępczej z:
a) asystentami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy
społecznej w zakresie:
 opracowania planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy
dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 pozyskiwanie informacji o sytuacji rodzin biologicznych pod kątem gotowości
do powrotu dziecka do rodziny pochodzenia,
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 otoczenia rodziny biologicznej wsparciem asystenta bądź pracownika
socjalnego oraz organizacja różnych form pomocy rodzinie,
 przekazywania informacji przez pracowników OPS-ów o rodzinach
przeżywających trudności w wypełnianiu ról rodzicielskich.
b) wychowawcami i pedagogami szkolnymi szkół z terenu powiatu
radomszczańskiego, a współpraca dotyczyła:
 przekazywania opinii o sytuacji szkolnej dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej, udziału pedagogów i wychowawców w zespołach ds. oceny
sytuacji dziecka i opracowania planu w PCPR,
 pomocy dziecku,
 bieżącej współpracy w zakresie realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego,
 problemów wychowawczych i edukacyjnych.
c) Regionalnym Ośrodkiem Adopcyjnym w Łodzi Filia w Piotrkowie
Trybunalskim poprzez:
 konsultacje,
 udział pracowników ośrodka w posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji
dziecka w PCPR,
 zgłoszenia dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu przysposobienia,
 doradztwo merytoryczne.
d) Sądem Rejonowym w Radomsku III Wydział Rodzinny i Nieletnich poprzez:
 realizacje postanowień sądowych,
 przekazywanie do Sądu informacji o realizacji postanowień,
 przekazywano informacji o sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, w tym
o nieprawidłowościach w zakresie jej funkcjonowania, zasadności pobytu
dziecka w pieczy zastępczej,
e) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku poprzez:
 kierowanie dzieci z rodzin zastępczych na diagnozę psychologiczno –
pedagogiczną,
 kierowanie na zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej,
logopedycznej, rehabilitacji oraz treningi zastępowania agresji .
D. Ocena rodzin zastępczych
W 2013r. dokonano 5 ocen rodzin zastępczych zawodowych. Ponadto
realizowano działania w zakresie nadzoru nad prawidłowością sprawowanej opieki
zastępczej były realizowane również poprzez wizyty w środowisku rodzinnym,
monitoring, indywidualne rozmowy z dziećmi. Stwierdzono nieprawidłowości w
funkcjonowaniu 3 rodzin (2 niezawodowe i jedna spokrewniona). Rodziny zostały
rozwiązane.
E. Zgłaszanie informacji do ośrodków adopcyjnych
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W 2013r przekazano do ośrodka adopcyjnego informacje o 24 dzieciach
z uregulowaną sytuacją prawną. W okresie sprawozdawczym zostało przysposobionych
7 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu.
F. Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków form pieczy zastępczej:
Osoby usamodzielniane mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego,
pedagogicznego, prawnego oraz socjalnego w PCPR. Usamodzielniani wychowankowie
pieczy uzyskują również pomoc ze strony Miasta Radomsko w postaci przydziałów
mieszkań socjalnych poza kolejnością. W zakresie uzyskania odpowiednich warunków
mieszkaniowych objęto pomocą 4 wychowanków, w tym wnioskowano do Urzędu
Miasta Radomsko o przydział mieszkania w przypadku 3 wychowanków, udzielono
pomocy w wynajęciu mieszkania 2 wychowankom.
Pracownicy pieczy zastępczej pozyskują informacje na temat sytuacji dzieci
pochodzących z terenu powiatu, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej
oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
III.

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ
WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zgodnie z art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do
wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:
1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w
rodzinnym domu dziecka;
2) dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (przypadku
dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub umieszczonych na podstawie
przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich);
3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka;
4) świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka;
5) świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub
innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki;
6) środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i
wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem
rodzinnego domu dziecka;
7) środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie;
8) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina
zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest
prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą
tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego;
9) świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina
zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka;
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10) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny
zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie
zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i
wychowaniem w rodzinnym domu dziecka;
11) świadczenia dla rodziny pomocowej.
Świadczenia udzielone rodzinom zastępczym w 2013r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA
(zł)

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej i
niezawodowej
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej o
charakterze pogotowia rodzinnego
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej
specjalistycznej
Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych
wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej pomocowej
Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w
budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

2.023.265,12

RAZEM:

203.901,06
139.766,41
33.714,20
58.040,00
2.064,64
23.611,92
2.484.363,35

Z uwagi na problemy zdrowotne, konieczność rehabilitacji, dwoje dzieci z pieczy
rodzinnej czasowo przebywało w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w
Częstochowie. Koszt pobytu dzieci w ww. placówce finansowany ze środków powiatu w
2013r. stanowił kwotą - 23.817,20 zł.
Świadczenia udzielone na usamodzielnienie wychowankom rodzinnej pieczy
zastępczej w 2013r.
Lp.

Wyszczególnienie
1.

Pomoc na kontynuowanie nauki

2.

Pomoc na usamodzielnienie

Kwota
(zł)
440.116,72
39.546,00
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3.

Pomoc na zagospodarowanie
RAZEM:

2.400,00
482.062,72

Koszty wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i rodzin pomocowych
w 2013r.
Wynagrodzenia
Skutki zleceniodawcy
bezosobowe
(ZUS, FP)
Wydatki ogółem
( zł)
(zł)
(zł)
281.768,06
53.191,89
334.959,95
Świadczenia udzielone wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej
w 2013r.
Lp.

Wyszczególnienie
1.
2.
3.

IV.

Pomoc na kontynuowanie nauki
Pomoc na usamodzielnienie
Pomoc na zagospodarowanie
RAZEM:

Kwota (zł)
82.905,53
23.094,00
1.500,00
107.499,53

POROZUMIENIA W SPRAWIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Na terenie Powiatu Radomszczańskiego brak jest placówek opiekuńczo–
wychowawczych. W 2013r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie
innych powiatów przebywało 53 dzieci, przy czym w okresie sprawozdawczym
umieszczono w placówkach 15 dzieci, a wybyło z placówek 14 dzieci, tj. 8 podjęło
usamodzielnienie, 2 zostało przysposobionych, 2 przeszło do rodzin zastępczych i 2
powróciło do rodziców biologicznych. Na ich utrzymanie Powiat Radomszczański
wydatkował kwotę 1.983.804,16 zł (środki poza budżetem PCPR). W tym zakresie
obowiązywały porozumienia z niżej wymienionymi 21 powiatami:

POWIAT
1.
2.
3.
4.
5.

Tomaszowski
Rawski
Miasto Łódź
Częstochowski
Miasto Częstochowa

LICZBA DZIECI
1
5
1
2
1
13

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kutnowski
Kazimierski
Kłobucki
Piotrkowski
Buski
Bełchatowski
Prudnicki
Lipski
Zamojski
Bialski
Limanowski
Sieradzki
Stalowolski
Sierpecki
Zduńskowolski
Janowski
Razem:

5
4
3
1
4
8
1
2
2
1
1
1
2
2
2
4
53

Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowały się na
poziomie od 2.283,39 zł do 6.166,01 zł miesięcznie za jedno miejsce.
W okresie sprawozdawczym do placówek skierowano 15 dzieci z terenu powiatu. Na
dzień dzisiejszy w placówkach pozostaje 44 dzieci.
V.

POROZUMIENIA W SPRAWIE DZIECI Z INNYCH POWIATÓW
UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO
Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w 2013r. na terenie
powiatu radomszczańskiego w 9 rodzinach zastępczych umieszczonych było 10 dzieci
pochodzących z terenu innych powiatów. Wszystkie powiaty systematycznie
refundowały koszty związane z umieszczeniem ich dzieci w rodzinach zastępczych na
terenie tut. powiatu.
W 2013r. na konto Powiatu Radomszczańskiego z ww. tytułu wpłynęły środki w łącznej
kwocie - 91 641,27 zł.
Lp.

POWIAT

LICZBA DZIECI

1.

Częstochowski

2

2.

Miasto Częstochowa

2

3.

Oleski

1

4.

Zgierski

1

5.

Dąbrowa Górnicza

2
14

6.

Miasto Katowice

1

7.

Parczewski

1

Razem:
VI.
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POROZUMIENIA DOTYCZĄCE DZIECI Z TERENU POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO

W 2013r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w Polsce
przebywało 48 dzieci z naszego terenu, tj. w powiatach:
LICZBA DZIECI
Lp.

POWIAT

Zgierskim
1
Tarnogórskim
2
Częstochowskim
1
Mieście Częstochowa
1
Włoszczowskim
1
Pajęczańskim
1
Tomaszowskim
1
Mieście Piotrków Tryb.
1
Mieście Sosnowiec
1
Mieście Zabrze
7
Ostrów Mazowiecka
4
Czarnkowsko - Trzcianeckim
1
Jarocińskim
1
Myszkowskim
4
Mieście Lublin
1
Lublinieckim
2
Bełchatowskim
4
Zduńskowolskim
1
Kłobuckim
1
Jarosławskim
4
Mieście Ruda Śląska
1
Włodawskim
2
Nowotarskim
1
Mieleckim
2
Kozienicki
2
R a z e m:
48
:
Tut. powiat refundował koszty pomocy pieniężnej na podstawie porozumień zawartych
z ww. 25 powiatami. W 2013r. wydatkowano na ten cel – 649.265,69 zł (środki poza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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budżetem PCPR). Na dzień dzisiejszy w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu
wychowuje się 44 dzieci.
VII.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadania Powiatu realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych wynikają z art. 35 a ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.). Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie realizuje zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej.
Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznanych dla Powiatu Radomszczańskiego w latach 2009-2013 (poza środkami Na
AKTYWNY SAMORZĄD)

Rok

2009
2010
2011
2012
2013

Kwota ogółem dla
powiatu
(zł)

1.541.467,00
1.136.581,00
1.125.448,00
1.787.262,00
1.138.595,00

Środki na
zadania z
zakresu
rehabilitacji
społecznej
(zł)
888.449,81
667.181,00
680.548,00
946.362,00
612.695,00

Środki na
zadania z
zakresu
rehabilitacji
zawodowej
(zł)
283.117,19
99.500,00
75.000,00
471.000,00
156.000,00

Środki na
utrzymanie
warsztatu
terapii
zajęciowej
(zł)
369.900,00
369.90,000
369.900,00
369.900,00
369.900,00

Z powyższego zestawienia wynika, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w formie dofinansowań dla osób
indywidualnych i podmiotów realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
posiadało w 2013r. środki PFRON w kwocie – 612.695,00 zł (mniej o 333.667 zł
w stosunku do 2012r). W tym zakresie:
 przyjęto 1.995 wniosków na łączną kwotę – 1.342.032,47 zł,
 wypłacono dofinansowanie do 1.786 wniosków na kwotę – 612.695,00 zł,
 w tym:
A. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane
ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r., Nr 96 poz. 861 z późn. zm.) o dofinansowanie ze
środków Funduszu do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne
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nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
1. Plan finansowy na powyższe zadanie – 14.000 zł.
2. Wykonanie - 14.000,00 zł, w tym:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

 wnioski złożyło 7 podmiotów na kwotę – 100.293,30 zł,
 przyznano dofinansowanie na kwotę – 14 000 zł, w tym:
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku
- 2.023,60 zł
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Radomsku – 2.000 zł
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Radomsku
– 2.000 zł.
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomsku – 2 000 zł
Miejski Dom Kultury w Radomsku – 2.000 zł
Stowarzyszenie Radomszczański Klub Amazonek – 1 976,40 zł
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”
– 2.000 zł.

B. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
1. sprzęt rehabilitacyjny - plan – 0,00 zł
 złożone wnioski: 8 na kwotę – 9.079,20 zł
 wypłacone dofinansowanie: 0,00 zł
2. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – plan – 598.695 zł
 złożono 1866 wnioski na kwotę – 892.860,17 zł
 wypłacono dofinansowanie do 1779 wniosków na kwotę – 598.695 zł.
C. Likwidacja barier funkcjonalnych – brak środków na realizację dofinansowań:
 likwidacja barier architektonicznych – wniosków 9 na kwotę – 116.762,00 zł
 likwidacja barier w komunikowaniu się - wniosków 19 na kwotę - 50.482,28 zł.
 likwidacja barier technicznych – wniosków 33 na kwotę – 102.490,52 zł.
D. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Radomsku:
Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo
placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy
możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskiwania lub
przywracania umiejętności niezbędnych do zatrudnienia.
Na terenie powiatu funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Radomsku ul.
Kopiec 17, prowadzony na zlecenie Powiatu Radomszczańskiego przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku.
Plan finansowy – 411.000 zł, w tym:
 środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu – 369.900 zł
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 środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 41.100 zł
Wykorzystano – 410.983,27 zł, w tym:

 środki PFRON – 369.884,94 zł
 środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 41.098,33 zł.
Realizacja pilotażowego programu pn. „AKTYWNY SAMORZĄD”

W dniu 1 lutego 2011 roku Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych oraz Prezes Zarządu Związków Powiatów Polskich podpisali
Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wspólnych działań samorządów
powiatowych na rzecz realizacji karty praw osób niepełnosprawnych i ich integracji
społecznej. Współpraca między stronami porozumienia ma na celu wzmocnienie
i usprawnienie współpracy z samorządami powiatowymi oraz wsparcie samorządów w
podejmowanych przez nie działaniach na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w
społeczności lokalnej, w jak najszerszym zakresie.
Od 2012r dotychczas realizowane przez oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych programy zostały przekazane do realizacji na szczeblu
powiatowym.
Program ,,Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu
polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Podstawą prawną uruchomienia
i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). W 2013r. realizacja przedstawiała się
następująco:
Moduł I – 167.112 zł
1. Wydatki bieżące – 16.712 zł
OBSZAR A
– Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:




OBSZAR

złożone wnioski: 3 na kwotę – 4.358 zł
przyznane dofinansowanie: 2 osoby na kwotę – 2.588 zł
wypłacone dofinansowanie: 2 osoby na kwotę – 2.588 zł
B

– Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania:

 złożone wnioski: 1 na kwotę – 2.000 zł
 przyznane dofinansowanie: 1 osoby na kwotę – 2.000 zł
 wypłacone dofinansowanie: 0 osoby na kwotę – 0,00 zł
OBSZAR D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej:

 złożone wnioski: 4 na kwotę – 5.020 zł
 przyznane dofinansowanie: 4 osoby na kwotę – 4.505 zł
 wypłacone dofinansowanie: 4 osoby na kwotę – 2.442,65 zł.
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2. Wydatki inwestycyjne
OBSZAR A
– Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:
 złożone wnioski: 1 na kwotę – 5.584,49 zł
 przyznane dofinansowanie: 1 osoby na kwotę – 5.000 zł
 wypłacone dofinansowanie: 1 osoby na kwotę – 5.000 zł.
OBSZAR B
– Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania:
 złożone wnioski: 19 na kwotę – 116.514,26 zł
 przyznane dofinansowanie: 10 osoby na kwotę – 55.527,00 zł
 wypłacone dofinansowanie: 10 osoby na kwotę – 55.110,60 zł.
OBSZAR C - łącznie w zakresie poniższych zadań:
 Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne,
 Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny
 złożono wniosków: 25 na kwotę – 214.548,71 zł
 przyznano dofinansowanie: 10 osób na kwotę – 89.536 zł
 wypłacone dofinansowanie: 10 osób na kwotę – 89.514,58 zł.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym




złożone wnioski: 59 na kwotę – 176.891,52 zł
przyznane dofinansowanie: 57 osoby na kwotę – 120.581,00 zł
wypłacone dofinansowanie: 57 osoby na kwotę – 119.659,75 zł.

Podsumowując w ramach realizacji pilotażowego programu pn. „AKTYWNY
SAMORZĄD”:
 otrzymano łącznie środki PFRON na realizację programu w kwocie - 358.794 zł ,
w tym na indywidualne dofinansowania - 336.899 zł
 przyjęto 112 wniosków na łączną kwotę – 524.916,98 zł
 przyznano dofinansowanie do 84 wniosków na kwotę – 277.737,00 zł.
 wypłacono dofinansowanie do 84 wniosków na kwotę – 274.142,58 zł.
VIII.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU Do SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Starosta w ramach zadań
z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje Powiatowe Zespoły do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności.
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Zespół w odniesieniu do osób, które ukończyły 16 rok życia, wydaje odpowiednio
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

znacznym

umiarkowanym

lekkim,
a w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, o niepełnosprawności.
Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność zawiera
wskazania dotyczące w szczególności:
odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej
osoby,
• szkolenia, w tym specjalistycznego,
• zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
• uczestnictwa w terapii zajęciowej,
• konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz
pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez
co rozumie się z korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe oraz inne placówki,
• konieczność stałej lud długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108,poz. 908 z póź .zm.),
• prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. do Zespołu wpłynęło 3.239
wniosków mieszkańców powiatu o wydanie orzeczenia stwierdzającego
niepełnosprawność, z czego:
•

- 2.894 wnioski dotyczyły osób powyżej 16 roku życia,
- 345 wniosków dotyczyło dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
W powyższym okresie wydano 3.292 orzeczenia, w tym:
1) 2.970 orzeczeń osobom powyżej 16 roku życia, z czego:
 633 orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 1.348 orzeczenia o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności,
 830 orzeczeń o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 94 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 65 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.
2) 322 orzeczenia osobom do 16 roku życia, z czego:
 42 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
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 276 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 4 o odmowie ustalenia niepełnosprawności.
Ponadto Zespół wydał 375 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym 328
legitymacji dla osób powyżej 16 roku życia, a 47 dla osób do 16 roku życia.
IX.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PCPR

A. Projekt systemowy „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”
Od 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 2013r. w ramach projektu objęło wsparciem 105 mieszkańców powiatu, tj.:
77 osób niepełnosprawnych, 18 usamodzielniających się wychowanków zastępczych
form opieki oraz 10 osób w wieku 15-24 r.ż. wychowujących się w rodzinach
zastępczych.
Uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:
 „Treningi kompetencji i umiejętności społecznych” (61 osób). Każdą grupę objęto
30 godz. treningów grupowych. Każdego uczestnika objęto 5 godz.
indywidualnych konsultacji psychologicznych.
 „Arteterapia” (21 osób). Każdą grupę objęto 50 godz. zajęć.
 Zajęcia z doradztwa zawodowego (19 osób). Każdą grupę objęto 30 godz. zajęć
grupowych. Każdy uczestnik został objęty 5 godz. zajęć indywidualnych.
 Kurs „Podstawy obsługi komputera” (25 osób). Każdą grupę objęto 60 godz.
szkolenia.
 Kurs komputerowy dla zaawansowanych (8 osób). Szkolenie trwało 60 godz.
 Kursu grafiki komputerowej (4 osoby). Szkolenie trwało 60 godz.
 Kursu „Makijażu profesjonalnego” (13 osób). Każdą grupę objęto 60 godz.
szkolenia.
 Kurs stylizacji paznokci (8 osób). Szkolenie trwało 60 godz.
 Kurs fotograficzny (15 osób). Każdą grupę objęto 60 godz. szkolenia.
 Kurs bukieciarstwa (18 osób). Każdą grupę objęto 60 godz. szkolenia.
 Kurs gotowania i dekorowania stołów (12 osób). Każdą grupę objęto 60 godz.
szkolenia.
 Warsztaty z zarządzania gospodarstwem domowym (5 os.). Zajęcia trwały 32
godz.
 Refundacja kosztów finansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem
wykształcenia na poziomie policealnym (1 osoba) oraz kosztów finansowania
zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie
ponadgimnazjalnym (1 osoba).
 Badania laboratoryjne (12 uczestników kursu gotowania i dekorowania stołów).
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 Konsultacje medyczne (66 osób niepełnosprawnych), których celem było
zakwalifikowanie do ćwiczeń na basenie lub skierowania na zajęcia/zabiegi
rehabilitacyjne.
 Zabiegi rehabilitacyjnych (31 osób niepełnosprawnych).
 Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo na basenie (29 osób
niepełnosprawnych oraz 1 opiekun osoby niepełnosprawnej) – 10 wejść dla
każdej grupy. Każdorazowy pobyt grupy obejmował 2 godz. zegarowe.
 Muzykoterapia (3 osoby). Zajęcia trwały – 30 godz.
 Terapia psychologiczna indywidualna (6 osób). Każdy uczestnik został objęty 20
godz. terapii.
 Terapia psychologiczna grupowa (9 osób). Terapia trwała 25 godz.
 Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (12 usamodzielniających się
wychowanków pieczy zastępczej).
 Vouchery (talony) na usługi fryzjerskie (2 osoby) i kosmetyczne (12 osób).
Poza wyżej wymienionymi formami wsparcia realizowane były również działania
środowiskowe, takie jak: spotkanie integracyjne (106 os.), piknik rodzinny mający na
celu promocję rodzicielstwa zastępczego (200 osób), spektakl teatralny (120 osób),
trzydniowa wycieczka edukacyjno-kulturalna (97 osób), konferencja podsumowująca
realizację projektu połączona ze spotkaniem wigilijnym (118 osób).
Budżet projektu w 2013r. stanowił kwotę – 939.399,99 zł
Wydatkowano – 696.357,63 zł, z czego dotacja to kwota – 623.240,08 zł.
B. Projekty dotowane z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Konkursu Ofert Resortowego Program Wspierania Rodziny i Systemu
Pieczy zastępczej na rok 2013
a. „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”
Celem programu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego szczebla
powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zrefinansowanie
i dofinansowanie w 2013r. działań związanych ze:
1) szkoleniami rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
2) wynagrodzeniem powstających w 2013r. rodzin zastępczych zawodowych i osób
prowadzących rodzinnych domów dziecka (możliwość refinansowania
i dofinansowania wydatków powstałych w 2013r.);
3) przyznaniem pomocy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
określonych w art. 192 pkt. 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 9.
Całkowity koszt
realizacji zadania
(zł)
135.463

Kwota dotacji
(zł)

Środki własne powiatu
(zł)

60.706

74.757
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b. Resortowy program wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy

zastępczej na 2013r. otwarty konkurs ofert pn. „Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej”
Celem programu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego szczebla
powiatowego w rozwoju systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie zatrudnienia
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Całkowity koszt
realizacji zadania
(zł)

Kwota dotacji
(zł)

Środki własne powiatu
(zł)

23.989,51

16.780,51

7.209,00

X.

KONTROLE JEDNOSTEK NADZOROWANYCH
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzili kontrole
zgodnie z planem kontroli na 2013r. w nw. jednostkach:
1. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ prowadzone na zlecenie Powiatu
Radomszczańskiego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział
Terenowy w Radomsku, ul. Kopiec 17.
W 2013r. wspólnie z audytorem wewnętrznym Starostwa Powiatowego w
Radomsku przeprowadzono dwie kontrole WTZ, pierwsza w terminie 25 – 24 kwietnia
2013r., a drugą w terminie 11 - 12 września 2013r.
Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie:
 Prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników.
 Ważności posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz treści zawartych w nich
wskazań.
 Prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej,
w tym Rady Programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.
 Prawidłowości zatrudnienia i kwalifikacji kadry.
 Zgodności prowadzenia WTZ z postanowieniami Umowy Nr 1/2003 z dnia
10 października 2003r. zawartej pomiędzy Chrześcijańskim Stowarzyszeniem
Dobroczynnym, a Powiatem Radomszczańskim.
 Zgodności organizacji pracy i zajęć z postanowieniami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 63, poz. 587), Regulaminu
organizacyjnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku oraz Umowy z dnia
10 października 2003 r. Nr 1/2003 o dofinansowanie kosztów tworzenia
i działalności warsztatu terapii zajęciowej.
 Realizacji planu działalności WTZ w Radomsku i indywidualnych programów
rehabilitacji.
 Prawidłowości wykorzystania środków PFRON oraz środków własnych
samorządu powiatowego.
Zaleceń pokontrolnych nie formułowano.
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2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – jednostki organizacyjne powiatu
Na terenie powiatu radomszczańskiego funkcjonują 2 domy pomocy społecznej
będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Radomszczańskiego, tj.:
A. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla osób w podeszłym wieku z/s Radomsku, ul.
I. Krasickiego 138. Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na czas
nieokreślony.
Liczba miejsc statutowych - 60.
Na dzień 31 grudnia 2013r. pełne obłożenie miejsc i mieszkańcy na tzw. starych
zasadach (finansowanie pobytu z dotacji z budżetu państwa) stanowili 28,3% ogółu
mieszkańców.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2013r.
w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym stanowił kwotę - 2.881,05 zł.

ogłoszony

W 2013r. w DPS w Radomsku umieszczono 23 nowych mieszkańców.
Planową kontrolę DPS przeprowadzono w dniach 10—11 grudnia 2013r.
Zakresem kontroli objęto sprawdzenie:
1) Zapewnienie potrzeb bytowych (stan wyposażenia pokoi, posiłki, stan odzieży,
obuwia, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji)
2) Realizacja indywidualnych planów wspierania mieszkańców
3) Przechowywanie środków pieniężnych mieszkańców
4) Zatrudnienie i kwalifikacje kadry
5) Szkolenia członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
6) Prowadzenie dokumentacji w zakresie pracy socjalnej.
Zaleceń pokontrolnych nie formułowano.
B. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych
z/s Radziechowice Pierwsze Nr 2, gm. Ładzice. Dom funkcjonuje również w
oparciu o zezwolenie Wojewody Łódzkiego wydane na czas nieokreślony.
Liczba miejsc w placówce - 136.
Na dzień 31 grudnia 2013r. pełne obłożenie miejsc statutowych. Mieszkańcy na tzw.
starych zasadach stanowili 67,6% ogółu mieszkańców.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w Radziechowicach w 2013r.
ogłoszony w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym stanowił kwotę – 2.768,91 zł.
2013r. w DPS w Radziechowicach umieszczono 13 nowych mieszkańców.
Planową kontrolę DPS przeprowadzono w dniach 13 i 16 grudnia 2013r.
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Zakresem kontroli objęto sprawdzenie:
1) Zapewnienie potrzeb bytowych (stan wyposażenia pokoi, posiłki, stan odzieży,
obuwia, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji)
2) Realizacja indywidualnych planów wspierania mieszkańców
3) Przechowywanie środków pieniężnych mieszkańców
4) Zatrudnienie i kwalifikacje kadry
5) Szkolenia członków zespołu terapeutyczno-opiekunczego
6) Prowadzenie dokumentacji w zakresie pracy socjalnej.
Zalecenia pokontrolne dotyczyły konieczności pilnego zatrudnienia instruktora terapii
zajęciowej i specjalisty do spraw uzależnień.
XI.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA

System pomocy społecznej uwzględnia poradnictwo jako jedną z form pomocy w
przypadku, gdy osoby i rodziny, bez względu na dochody, wymagają wsparcia
pozwalającego odzyskać samodzielność życiową.
Poradnictwo specjalistyczne to usługa polegająca na udzieleniu porad, wskazówek,
informacji pomocnych w rozwiązywaniu problemów, na jakie osoby lub rodziny
napotykają w życiu codziennym.
PCPR w Radomsku udzielało wsparcia poprzez porady prawne, psychologiczne,
pedagogiczne i socjalne. Współpracujemy z różnymi podmiotami statutowo działającymi
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapobiegania szkodliwym
patologiom, w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie powiatu,
Komendą Powiatową Policji w Radomsku, Sądem Rejonowym w Radomsku, Prokuraturą
Rejonową w Radomsku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku,
pedagogami szkolnymi, Zespołami Interdyscyplinarnymi, itp.
Do głównych zadań w ramach interwencji kryzysowej należy udzielanie pomocy
psychologicznej osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym bądź przewlekłym
kryzysie psychicznym (np. żałoba po stracie bliskiej osoby, przemoc w rodzinie,
konflikty rodzinne, małżeńskie, nieporadność życiowa, niewydolność wychowawcza,
itp.), ale również, jeżeli sytuacja tego wymaga, pomocy prawnej i socjalnej.
W 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zatrudniało na etacie
jednego psychologa oraz psychologa w ramach stażu dla osób bezrobotnych. Pomoc
psychologiczna realizowana była w następujących obszarach:





poradnictwo i psychoedukacja udzielana ofiarom przemocy wewnątrzrodzinnej,
pomoc psychologiczna w problemach dorastającej młodzieży,
wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych
psychoedukacja w zakresie specyfiki i metod leczenia zaburzeń emocjonalnych
i chorób psychicznych,
 interwencje w sytuacjach zagrożenia życia (samobójstwa),
 pomoc i wsparcie psychologiczne osobom pogrążonym w żałobie.
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W ramach działań PCPR zatrudniony jest radca prawny, który świadczy usługi
poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu. W 2013r. z pomocy prawnej
sprowadzającej się do udzielania porad prawnych skorzystało 116 osób, którym
udzielono 124 porady.
Zakres przedmiotowy przedstawianych problemów był bardzo szeroki. Najwięcej pytań
dotyczyło zagadnień:
 z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności rozwodów, opieki nad
dziećmi,
 prawa spadkowego,
 prawa podatkowego,
 prawa administracyjnego,
 prawa lokalowego,
 złożona problematyka związana z regulacją stanu prawnego nieruchomości
XII.

ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH

Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości
przyznanych świadczeń oraz dodatków lub średnich miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Za
ponoszenie przedmiotowej opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.
Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala w drodze decyzji starosta właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.
Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania od ustalenia powyższej opłaty.
Zasady opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej pochodzących z terenu powiatu
radomszczańskiego określa 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 2013r. PCPR wydał 285 decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców
za
pobyt ich dzieci w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych, tj.:
 w 242 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych w szczególności z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej,
bezrobocie zobowiązanych,
 w 40 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
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 w 3 przypadkach ustalono odpłatność.
XIII.

ODPŁATNOŚĆ GMIN

Zgodnie z art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do
zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę
i jego wychowanie w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych
latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi, wydatki stanowiące średnie miesięczne wydatki
przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, w
wysokości:
1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawcze.

Lp.

G M I NA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miasto Radomsko
Dobryszyce
Radomsko
Gidle
Gomunice
Lgota Wielka
Ładzice
Kamieńsk
Przedbórz
Wielgomłyny

LICZBA DZIECI
58
3
5
3
3
2
5
2
1
0

ODPŁATNOŚĆ
w zł
84.596,23
2.921,64
3.436,95
3.908,50
2.590,41
796,40
18.984,79
5.696,29
2.283,69
0,00
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11.
12.
13.
14.

XIV.

Żytno
Kodrąb
Masłowice
Kobiele Wielkie
R a z e m:

3
2
5
1
93

3.999,16
1.728,18
25.273,17
169,17
156.384,58

WYPOCZYNEK DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

 w oparciu o współpracę z Kuratorium Oświaty w Łodzi - PCPR corocznie zapewnia
wypoczynek dzieciom pozostającym w rodzinach zastępczych, część skierowań
otrzymanych z kuratorium przekazuje się ponadto do Ośrodków Pomocy Społecznej
z terenu powiatu dla dzieci z rodzin biednych, dysfunkcyjnych, niewydolnych
wychowawczo; w 2013r. otrzymano z kuratorium 85 miejsc na koloniach dla dzieci
od 7 do 13 roku życia; wykorzystano 100% miejsc; kolonie były zorganizowane w
Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu
Wielkim w terminie 03-16.08.2013r
 w oparciu o współpracę z ZHP - zapewniono 4 dzieciom z rodzin zastępczych kolonie
w miejscowości Ostrowo k/ Jastrzębiej Góry w okresie od 14 - 27.07.2013r.
Podsumowując drugi rok działań Powiatowego Centrum jako organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim stwierdzić należy, że rok ten nie był
łatwy. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła szereg
nowych zadań. Niestety wiele przepisów ustawy jest niespójnych, budzących
wątpliwości interpretacyjne. Ustawa została już znowelizowana, przy czym pierwsza
zmiana miała miejsce jeszcze przed jej wejściem w życie.
Zauważyć jednak należy, że pomimo trudności zadania są realizowane, rodziny
zastępcze, podopieczni rodzin oraz pełnoletni wychowankowie mają zapewnione
kompleksowe wsparcie.
Dzięki staraniom pracowników Powiatowego Centrum udało się w tym roku uzyskać
dodatkowe środki finansowe na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej. Poza
środkami pozyskanymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zatrudnienie
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
XV.

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 2013 ” były realizowane dwa zadania tj.:

1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 04.07.2013r. do
31.12.2013r. zlecił powiat w ramach umowy zawartej w dniu 04.07.2013r. Nr
11/2013 z Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR-MARKOT” z/s w Klizinie.
W okresie realizacji zadania OIK udzieliło schronienia 2 osobom tj. 1 mężczyźnie –
przez okres 79 dni oraz osobie, która opuściła placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
przez okres 19 dni. Osoby korzystające z pomocy OIK pochodziły z terenu powiatu
radomszczańskiego.
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2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w okres od 04.07.2013r. do
31.12.2013r. zlecono również Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR – MARKOT” z/s
w Klizinie na podstawie umowy Nr 12/2013 z dnia 04.07.2013r.
W okresie realizacji zadania Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy udzielił
schronienia 3 osobom tj. jednej kobiecie – ofierze przemocy domowej przez okres 75
dni. Osoba korzystająca z pomocy pochodziła z terenu powiatu radomszczańskiego.
XVI.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013r.

Plan dochodów – 179.785 zł
Wykonanie ogółem w kwocie - 236.805,47 zł przedstawia poniższa tabela.

Dochody do 31.12.2013 r. - PCPR w Radomsku
§

Plan 2013 Wykonanie

Wyk.Nadpłaty
%

O690 Wpływy z różnych opłat
O970 Wpływy z różnych dochodów
2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz JST

0
0
51 350

0,00
0,00
83 007,63

161,65

85201 Placówki opiek-wych.

51 350

83 007,63

161,65

4 650
0
0
0
72 720

5 275,80
123,20
393,80
9 304,46
73 376,95

113,46

85204 Rodziny zastępcze

77 370

88 474,21

114,35

O920 Pozostałe odsetki
O970 Wpływy z różnych dochodów

0
29 170

4 833,52
32 354,27

110,92

85218 PCPR
O970 Wpływy z róznych dochodów

29 170
0

37 187,79
70,00

85321 PZdsOoN
O970 Wpływy z róznych dochodów

0
21 895

70,00
18 758,00

O680
O690
O920
O970
2900

XVII.

Wyszczególnienie

100,00%

Wpływy od rodz. (wych) odpłatn.
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z wpłat gmin na rzecz JST

100,90

127,49

85,67

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I PIECZY ZASTĘPCZEJ

W aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu radomszczańskiego
pomoc społeczna, w dalszym ciągu ma do spełnienia ważną rolę. Stwarzać powinna
poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych warunków życia
i zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu, wspomagać rodzinę w wypełnianiu jej
funkcji.
Realizując tak postawione zadania, należy podjąć działania wspierające tworzenie
dobrze funkcjonującej bazy materialnej i instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadry
służb pomocy społecznej. Istotne znaczenie w realizacji przedmiotowych zadań mają
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środki Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, a w
nim projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Spośród najistotniejszych zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej oraz
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Powiat Radomszczański realizuje już
większość z nich. Należy jednak podkreślić, że niektóre z tych zadań realizowane są w
ograniczonym zakresie. Przyczyną tego stanu są m.in. niewystarczające środków
finansowych oraz niewystarczające zasoby lokalowe i kadrowe.
Istotne potrzeby i problemy z zakresu pomocy społecznej dotyczą poniższych
zagadnień:
1. Konieczność poszerzenia bazy lokalowej PCPR o kolejne pomieszczenia biurowe,
pokój widzeń dla dzieci, pokój do terapii, pomieszczenie na szkolenia dla rodzin
zastępczych, składnicę akt.
2. Uruchomienie powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (brak takiej placówki
na terenie powiatu).
3. Uruchomienie powiatowego Ośrodka Wsparcia dl Ofiar Przemocy Domowej (brak
takiej placówki na terenie powiatu).
4. Uruchomienie powiatowego Mieszkania Chronionego (brak takiej placówki na
terenie powiatu).
5. Uruchomienie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (brak takiej placówki
na terenie powiatu).
6. Uruchomienie ośrodka wsparcia dla dzieci o statusie placówki opiekuńczowychowawcza wsparcia dziennego o zasięgu ponagminnym.
7. Wobec zwiększających się zadań PCPR istnieje konieczność zwiększenia liczebności
kadry PCPR, szczególnie jeśli chodzi o zespół pieczy zastępczej, zespół obsługujący
świadczenia dla osób niepełnosprawnych i obsługę administracyjno-finansową.
8. Rozszerzenie oferty specjalistycznego poradnictwa oraz zakresu udzielanej pomocy
w ramach interwencji kryzysowej
9. Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem osieroconym naturalnie lub
społecznie poprzez tworzenie zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych
oraz utworzenie rodzinnego domu dziecka.
10. Wzbogacenie oferty szkoleniowej dla osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą.
11. Doskonalenie zawodowe pracowników jednostki.
12. Wzbogacenie oferty szkoleniowej dla kadry Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu
powiatu oraz zapewnienie doradztwa metodycznego dla kierowników
i pracowników OPS-ów.
13. Pozyskiwanie
mieszkań
socjalnych
umożliwiających
młodym
ludziom
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze
rozpoczęcie samodzielnego życia.
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