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RADA POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO
Znak: ZS. 072.3.2016
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W RADOMSKU ZA 2015r.
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 2015r., poz. 163
z późn. zm.).
3. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz.U. z 2015r. poz. 332 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 (t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 1390).
6. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przyjęty Uchwałą
Nr XVI/111/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 grudnia 2011r.
z późn. zm.
7. Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
Nr 14/2013/IV z dnia 13 lutego 2013r. z późn. zm.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2016 Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dnia
25 stycznia 2016r. główna siedziba PCPR mieści się pod adresem 97-500 Radomsko,
ul. Przedborska 39/41. W tej lokalizacji funkcjonują następujące komórki organizacyjne:


Dyrektor
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Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej
Zespół do Spraw Organizacyjno-Kadrowych
Zespół do Spraw Finansowo-Księgowych
Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Samodzielne stanowisko Do Spraw Informatycznych.

W dotychczasowej siedzibie pod adresem 97-500 Radomsko, ul. Piastowska 21 funkcjonują
niżej wymienione komórki organizacyjne PCPR:



Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Centrum posiada własną stronę internetową www.pcprradomsko.pl oraz pocztę elektroniczną
biuro@pcpr.radomsko.pl .
Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy sporządzany na dany
rok budżetowy zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową oraz środki przyznane przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań związanych z
rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. W 2015r. Centrum pozyskało również
środki rządowe na realizację projektów służących rozwijaniu systemu pieczy zastępczej oraz
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu.
Plan budżetu PCPR w 2015r. stanowił kwotę – 4.914.885zł
Wykonanie budżetu za 2015r. to kwota – 4.801.597,13zł (97,70 %).
I.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA, OBSADA KADROWA
Strukturę organizacyjną oraz zadania realizowane przez poszczególne komórki
organizacyjne Centrum określa Regulamin Organizacyjny. W skład Centrum wchodzą:
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 PCPR w 2015r. liczyła 24 stałych pracowników i dyrektor oraz zatrudniano
zatrudnienia okresowe, odpowiednio do możliwości finansowych jednostki. W ramach umów
zawieranych z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku PCPR było również organizatorem
staży dla osób bezrobotnych.
W ramach umów cywilnoprawnych zatrudniano specjalistów, tj. lekarzy różnych
specjalności, psychologa i doradców zawodowych będących członkami Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku oraz radców prawnych do obsługi
prawnej PCPR i poradnictwa prawnego dla klientów.

2

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ
PIECZY ZASTĘPCZEJ
Zgodnie z art. 182 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 332 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. Na podstawie Zarządzenia Starosty Radomszczańskiego Nr 39/11 z dnia
09 listopada 2011r. organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie tut. powiatu jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
II.

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały określone w art. 76 ust.
4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy i realizuje je
w głównej mierze Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej PCPR.
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),
 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).
W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. na terenie powiatu radomszczańskiego
funkcjonowało 185 rodzin zastępczych (licząc narastająco). W rodzinnych formach pieczy
zastępczej umieszczonych było 286 dzieci (narastająco).
Tabela Nr 1. Wykaz rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim
w 2015r. (narastająco)
Lp.

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

LICZBA RODZIN

1.

Rodziny zastępcze spokrewnione

127

2.

Rodziny zastępcze niezawodowe

49

3.

Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia
rodzinnego

4

4.

Rodziny zastępcze zawodowe

4

3

5.

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne
Razem:

1
185

Graficzne przedstawienie form pieczy zastępczej w powiecie
radomszczańskim w 2015r. (narastająco)
1

4

Rodziny zastępcze spokrewnione

4
49

Rodziny zastępcze niezawodowe

127

Rodziny zastępcze zawodowe o
charakterze pogotowia rodzinnego
Rodziny zastępcze zawodowe
Rodziny zastępcze zawodowe
specjalistyczne

Tabela Nr 2. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2015r.
(narastająco)
Lp.

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ILOŚĆ DZIECI

1.

Rodziny zastępcze spokrewnione

185

2.

Rodziny zastępcze niezawodowe

61

3.

Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze
pogotowia rodzinnego

46

4.

Rodziny zastępcze zawodowe

16

5.

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

2

R a z e m:

286
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Graficzne przedstawienie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
na terenie powiatu w 2015r. (narastająco)
Rodziny zastępcze spokrewnione

2
46

16
Rodziny zastępcze niezawodowe

61

Rodziny zastępcze zawodowe o
charakterze pogotowia rodzinnego

185

Rodziny zastępcze zawodowe
Rodziny zastępcze zawodowe
specjalistyczne

Tabela Nr 3. Rodzinne formy pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim w 2015r . wg gmin.

RODZINY
Lp.

GMINA
OGÓŁEM

SPOKREWNIONE

NIEZAWODOWE

ZAWODOWE

1.

Miasto
Radomsko

98

67

27

4

2.

Przedbórz

6

4

2

0

3.

Kamieńsk

10

7

3

0

4.

Masłowice

4

3

1

0

5.

Gidle

8

8

0

0

6.

Gomunice

5

4

1

0

7.

Kobiele Wielkie

4

3

1

0

8.

Lgota Wielka

2

2

0

0

9.

Dobryszyce

12

8

2

2

10.

Ładzice

6

3

3

0

11.

Kodrąb

8

5

3

0

12.

Radomsko

17

9

6

2

13.

Wielgomłyny

2

2

0

0
5

14.

Żytno

R a z e m:

3

2

0

1

185

127

49

9

Graficzne przedstawienie rodzinnych form pieczy zastępczej w
powiecie radomszczańskim w 2015r. wg gmin
Miasto Radomsko
Przedbórz

2
8

Kamieńsk

3

17

Masłowice

6

Gidle
12

Gomunice

2

Kobiele Wielkie

98

Lgota Wielka

4

8

Dobryszyce
10

5

Ładzice

6

Kodrąb

4

Radomsko
Wielgomłyny
Żytno

Tabela Nr 4. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu radomszczańskiego
w 2015r. wg gmin.
RODZINY

Lp.

GMINA
OGÓŁEM

SPOKREWNIONE

NIEZAWODOWE

ZAWODOWE

1.

Miasto
Radomsko

165

104

34

36

2.

Przedbórz

6

4

2

0

3.

Kamieńsk

12

8

4

0

4.

Masłowice

6

4

2

0

5.

Gidle

9

10

0

0

6.

Gomunice

7

6

1

0

7.

Kobiele
Wielkie

4

3

1

0
6

8.

Lgota Wielka

6

6

0

0

9.

Dobryszyce

17

9

3

5

10.

Ładzice

8

4

4

0

11.

Kodrąb

12

8

4

0

12.

Radomsko

34

13

6

15

13.

Wielgomłyny

2

2

0

0

14.

Żytno

12

4

0

8

286

185

61

64

R a z e m:

Graficzne przedstawienie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na
terenie powiatu radomszczańskiego w 2015r. wg gmin
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7
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A. Nabór kandydatów, szkolenia kandydatów, wsparcie i szkolenia dla osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, promocja rodzicielstwa zastępczego.
Podstawowym zadaniem realizowanym poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
jest organizowanie pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych,
poprzez zapewnienie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych lub w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, udzielanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych, wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania
w gotowości do przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania zawodowym
rodzinom zastępczym. Zadania powyższe zostały ujęte w Powiatowym Programie Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 przyjętym Uchwałą Nr XXI/69/2015 Rady Powiatu
7

Radomszczańskiego z dnia 30 czerwca 2015r. Główne kierunki prowadzonych
przedsięwzięć zmierzają do tworzenia kompleksowego systemu pieczy zastępczej na terenie
powiatu radomszczańskiego ze szczególnym naciskiem na tworzenie rodzinnych form pieczy
zastępczej i udzielania wsparcia w procesie usamodzielnienia.
W 2015r. działania w zakresie wsparcia rodzin zastępczych realizował Zespół ds. Pieczy
Zastępczej. W jego skład wchodzili: pedagog (koordynuje pracę zespołu),
2 psychologów, 4 pracowników socjalnych oraz 2 koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej (jeden z nich obejmował rodziny zastępcze opieką od 01.01.2015 do
31.03.2015r.). W związku z powyższym w 2015r. opieką koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej zostało objętych 36 rodzin i 58 dzieci. Dzięki powyższym działaniom rodziny
zastępcze otoczone zostały kompleksowym, specjalistycznym wsparciem i nadzorem.
W okresie sprawozdawczym funkcjonowało na terenie powiatu 185 rodzin zastępczych, w
tym 127 rodzin spokrewnionych, 49 rodzin niezawodowych, 4 rodziny zastępcze zawodowe
o charakterze pogotowia rodzinnego, 4 rodziny zastępcze zawodowe, 1 rodzina zawodowa
specjalistyczna. Ogółem w rodzinach zastępczych wychowywało się 286 dzieci.
Na 2015r. limit rodzin zastępczych zawodowych został ustalony w liczbie - 10 rodzin
i nie został przekroczony.
W ramach prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka pracownicy
PCPR prowadzili akcję informacyjną poprzez ulotki zamieszczane na tablicach
informacyjnych, artykuły w prasie, informacje na stronie internetowej Centrum, współpracę
z ośrodkami pomocy społecznej, promocję rodzicielstwa zastępczego.
W 2015r. w lokalnych mediach (prasa i telewizja lokalna) ukazały
się artykuły oraz audycje promujące rodzicielstwo zastępcze i rodziny zastępcze naszego
powiatu związane z akcją, której celem było zbieranie zabawek i artykułów szkolnych
dla dzieci w wieku do 10 r.ż. z rodzin zastępczych, zorganizowaną w ramach współpracy
PCPR z firmą BomBook. Akcja prowadzona była pod hasłem „Zabawki zbierają się do
pomocy”. Została zrealizowana w miesiącu maju i zakończyła się 1 czerwca 2015r. Jej finał
odbył się 17 czerwca w Zespole Szkół Gimnazjalnych Nr 1 w Radomsku
i połączony został z występem artystycznym dzieci. W wyniku ww. akcji dzieci z 25 rodzin
zastępczych otrzymały zabawki i artykuły szkolne.
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 20.04.2015r. 16 dzieci z 11 rodzin
zastępczych brało udział w Wojewódzkim Pikniku Rodzin Zastępczych
w Łowiczu zorganizowanym przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i Mój Dom”
z/s w Łodzi. Dzieci brały udział w konkursie rodzinnym „Mój powiat – mój dom”
i otrzymały nagrody. Spośród naszych rodzin została wyróżniona rodzina zastępcza
spokrewniona. Ponadto w dniu 02.09.2015r. dzieci z dwóch rodzin zastępczych zawodowych
uczestniczyły w Interaktywnym Spotkaniu Muzycznym VIII Edycji Letniej Akademii
Jazzu organizowanej przez Fundację Wytwórnia w Łodzi.
Rodziny zastępcze i wychowankowie pieczy zastępczej uczestniczyli w „Pikniku dla Rodzin
Zastępczych” pt. „Bezpiecznie pomaluj nasz świat” zorganizowanym wspólnie
z rodzinami zastępczymi w dniu 26.06.2015r. w miejscowości Strzałków w zabytkowym
obiekcie, którego celem była integracja i promocja rodzicielstwa zastępczego. Podczas
Pikniku Powiatowa Straż Pożarna z Radomska przeprowadziła pokaz i instruktaż dla dzieci
i dorosłych w zakresie bezpiecznego zachowania, odbył się pokaz sprzętu militarnego
Stowarzyszenia Sympatyków Pojazdów Militarnych „ROTA” Radomsko, występy zespołu
folklorystycznego ze Strzałkowa oraz recital wychowanki pieczy zastępczej. Spotkanie
uświetniła opowieść o Dworku Siemiradzkich. Dzieci i dorośli brali udział
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w konkursie plastycznym „Bezpiecznie pomaluj nasz świat” i uczestniczyli w wielu innych
konkursach, otrzymując nagrody.
W zakresie organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka zrealizowano w okresie od października do grudnia 2015r.
przeprowadzono III edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze
niezawodowe/prowadzących rodzinny domu dziecka oraz rodziny zastępcze zawodowe
wg Programu Szkoleniowego „RODZINA” zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. Po dokonaniu oceny sytuacji mieszkaniowo-bytowej i diagnozy psychologicznopedagogicznej kandydatów - do udziału w szkoleniu zakwalifikowano 2 osoby -kandydatów
na rodziny zastępcze zawodowe oraz 8 już funkcjonujących rodzin niezawodowych.
Ostatecznie w szkoleniu wzięło udział 10 osób.
Funkcjonującym już rodzinom zastępczym zapewniono szkolenia mające na celu
podnoszenie ich kwalifikacji, tj. psycholog i pedagog PCPR przeprowadzili szkolenia nt.:
 „Funkcjonowanie dziecka w rodzinie zastępczej”- szkolenie dla rodzin spokrewnionych
- udział wzięło 29 osób,
 „Kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie zdrowej dyscypliny
i komunikacji interpersonalnej – szkolenie dla rodzin spokrewnionych, udział wzięło
28 osób,
 „Znaczenie więzi w rozwoju człowieka” - szkolenie dla rodzin spokrewnionych, udział
wzięło 35 osób.
 „Bezpieczna opieka zastępcza” - szkolenie dla rodzin spokrewnionych z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udział wzięło 19 osób,
 Narkotyki, dopalacze”- szkolenie dla rodzin zawodowych – udział wzięło 5 rodzin (7
osób).
W celu zapewnienia pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą
w 2015r. kontynuowano spotkania rodzin zawodowych w ramach grupy wsparcia
prowadzonej przez psychologa i pedagoga PCPR oraz zapewniano wsparcie psychologiczno
– pedagogiczne dla rodzin zastępczych, tj. objęto wsparciem 116 rodzin, jak również 137
dzieci przebywających w tych rodzinach. Ogółem udzielono 944 porad. Z poradnictwa
korzystali również rodzice biologiczni oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy
zastępczej.
Zapewniano również pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.
B. Okresowa ocena sytuacji dziecka i ocena rodzin zastępczych
W 2015r. dokonano 370 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,
 pozyskiwania informacji o sytuacji rodzin biologicznych pod kątem gotowości do
powrotu dziecka do rodziny pochodzenia,
 otoczenia rodziny biologicznej wsparciem asystenta bądź pracownika socjalnego
oraz organizacja różnych form pomocy rodzinie,
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przekazywania informacji przez pracowników OPS-ów o rodzinach
przeżywających trudności w wypełnianiu ról,
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:
 realizację postanowień sądowych,
 przekazywanie do Sądu informacji o realizacji postanowień,
 przekazywanie 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.
Działania w zakresie nadzoru nad prawidłowością sprawowanej opieki zastępczej
realizowane były poprzez wizyty w środowisku rodzinnym, monitoring, indywidualne
rozmowy z opiekunami i dziećmi. W tym zakresie przeprowadzono monitoring rodzin celem
określenia stopnia zaspokajania potrzeb dziecka umieszczonego w pieczy, dokonano oceny
sytuacji bytowej i mieszkaniowej rodzin zastępczych.
Dokonano 370 ocen sytuacji dziecka, a także rodzin zastępczych, z których jedna rodzina
otrzymała ocenę negatywną wraz z zaleceniami dotyczącymi poprawy dotychczasowego
funkcjonowania. Ponadto w IV kwartale 2015r. zgodnie z harmonogramem kontroli Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku wraz z psychologiem i pedagogiem
przeprowadził kontrolę 5 wybranych rodzin zastępczych (1 rodzina zawodowa,
2 niezawodowe, 2 spokrewnione). Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania
rodzin zastępczych. Badane obszary funkcjonowania rodzin to: warunki materialno - bytowe,
wyposażenie, sytuacja dochodowa, sytuacja zdrowotna, postępy dzieci w nauce, konflikty
w rodzinie, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zachowanie dzieci podczas
kontroli. Nie stwierdzono nieprawidłowości w przypadku 4 rodzin. W przypadku jednej
rodziny spokrewnionej stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaniedbań wychowawczych
i higienicznych wobec dzieci. Zalecono usunięcie zaniedbań higienicznych oraz podjęcie
działań w celu stosowania właściwych metod wychowawczych i konsekwencji. Zobowiązano
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opiekuna do ścisłej współpracy z koordynatorem pieczy zastępczej. O nieprawidłowym
funkcjonowaniu rodziny już wcześniej powiadomiono Sąd Rodzinny i w związku z tym
aktualnie toczy się postępowanie sądowe o zmianę zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych
w stosunku do dzieci. Kontrolowane rodziny pozostawały pod opieką pracowników
socjalnych i koordynatora pieczy zastępczej, rodzinom udzielali wsparcia psychologowie
i pedagog. Dzieci znajdujące się w rodzinach posiadały aktualne oceny sytuacji dziecka.
Opiekunowie uczestniczyli w posiedzeniach ww. zespołów.
C. Zgłaszanie informacji do ośrodków adopcyjnych
W 2015r. zgłoszono do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego 11 dzieci pochodzących
z terenu naszego powiatu z uregulowaną sytuacją prawną. W okresie sprawozdawczym
zostało przysposobione 1 dziecko pochodzące z terenu powiatu.
D. Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej:
W 2015r. pod opieką PCPR pozostawało 126 osób usamodzielnianych. Oprócz pomocy
finansowej i rzeczowej usamodzielniani mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego,
pedagogicznego i prawnego PCPR. Wychowankowie pieczy uzyskują również pomoc ze
strony Miasta Radomska w postaci przydziałów mieszkań socjalnych poza kolejnością.
PCPR wnioskował do Prezydenta Miasta Radomsko o przydział mieszkania dla
2 wychowanków.
III.

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ
USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY
ZASTĘPCZEJ

Zgodnie z art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wydatkami na opiekę i wychowanie dziecka są:
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,
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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,
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.
Tabela Nr 5. Świadczenia udzielone rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie
powiatu radomszczańskiego w 2015r.
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA
(zł)

1.

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
Świadczenie jednorazowe związane ze zdarzeniem
losowym
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci

1 908 080,19

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

170 618,46

127 742,26
28 800,00

53 050,00

12 762,59
24 078,53
6 700,00
900,00
2 332 732,03

RAZEM:
Tabela Nr 6. Świadczenia udzielone w ramach
rodzinnej pieczy zastępczej w 2015r.
Lp.

Wyszczególnienie
1.
2.
3.

Pomoc na kontynuowanie nauki
Pomoc na usamodzielnienie
Pomoc na zagospodarowanie

usamodzielniania wychowankom

Kwota
(zł)
422 923,58
57 663,00
11 941,00
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RAZEM:

492 527,58

Tabela Nr 7. Wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, rodzin
pomocowych i pomocy domowych w 2015r.
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
bezosobowe
bezosobowych
Wydatki ogółem
( zł)
(ZUS, FP)
(zł)
(zł)
260 036,20
49.887,95
309.924,15

Tabela Nr 8. Świadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowankom
instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2015r.
Lp.

Wyszczególnienie
1.
2.
3.

IV.

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

Kwota (zł)
90 861,40
19 788,00
6 000,00
116 649,40

POROZUMIENIA W SPRAWIE DZIECI UMIESZCZONYCH
W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE
INNYCH POWIATÓW

W 2015r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego
powiatu przebywało 69 dzieci, przy czym w okresie sprawozdawczym umieszczono
w placówkach 14 dzieci, a wybyło z placówek 18 dzieci, tj. 9 przeszło na usamodzielnienie,
2 zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej, a 7 powróciło do rodziców biologicznych. Na
ich utrzymanie Powiat Radomszczański wydatkował kwotę 2 623 016,10 zł (środki poza
budżetem PCPR). W tym zakresie obowiązywały porozumienia z niżej wymienionymi
24 powiatami:

POWIAT

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przeworski
Rawski
Lubelski
Częstochowski
Kutnowski
Kazimierski
Kłobucki

LICZBA DZIECI
3
4
7
3
4
3
8
13

8.
9.
10.
11.
12.

Miasto Piotrków Tryb.
Buski
Bełchatowski
Wągrowiecki
Bocheński

1
4
4
1
1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stalowowolski
Chełmski
Limanowski
Sieradzki
Miasto Stołeczne Warszawa
Zduńskowolski
Janowski

1
1
1
2
1
5
4
5

Głubczycki

21. Strzyżowski

1

22.

2

Gmina – Miasto Kraków

23. Wieluński

1

24. Miasto Siedlce

2

Razem:

69

Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowały się na
poziomie od 2.318,00 zł do 6.051,46 zł miesięcznie za jedno miejsce.
Na dzień dzisiejszy w placówkach pozostaje 51 dzieci.
POROZUMIENIA W SPRAWIE DZIECI Z INNYCH POWIATÓW
UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE
POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
W 2015r. na terenie powiatu radomszczańskiego w 8 rodzinach zastępczych
umieszczonych było 9 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.:
V.

Lp.

POWIAT

LICZBA DZIECI

1.

Częstochowski

1

2.

Miasto Częstochowa

1

3.

Miasto Dąbrowa Górnicza

2

4.

Miasto Katowice

1

5.

Parczewski

1

6.

Warszawa

1

Razem:

7
14

Powiaty refundowały koszty związane z umieszczeniem ich dzieci. Z tego tytułu dochody
Powiatu Radomszczańskiego w 2015r. stanowiły kwotę – 68.197,17 zł.
VI.

POROZUMIENIA W SPAWIE DZIECI Z TERENU POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO UMIESZCZONYCH W RODZINACH
ZASTĘPCZYCH POZA NASZYM TERENEM

W 2015r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w Polsce przebywało
48 dzieci z terenu powiatu radomszczańskiego, tj.:
LICZBA DZIECI
POWIAT

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zgierski
Tarnogórski
Częstochowski
Miasto Częstochowa
Włoszczowski
Pajęczański
Tomaszowski
Miasto Piotrków Tryb.
Miasto Sosnowiec
Miasto Zabrze
Ostrów Mazowiecka
Czarnkowsko - Trzcianecki
Jarociński

1
1
2
1
3
1
1
1
1
6
4
1
1

14. Myszkowski

3

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2
6
1
4
1
2
2
2
1
48

Lubliniecki
Bełchatowski
Miasto Bielsko - Biała
Jarosławski
Miasto Ruda Śląska
Włodawski
Mielecki
Kozienicki
Piotrkowski
R a z e m:

:
Tut. powiat refundował koszty pomocy dla rodzin zastępczych tych dzieci na podstawie
zawartych porozumień. W 2015r. wydatkowano na ten cel – 594.593,43 zł (środki poza
budżetem PCPR). Na dzień dzisiejszy w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu
wychowuje się 39 dzieci.
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REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadania powiatu realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wynikają z art. 35a ustawy z dnia 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.). Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
VII.

Tabela Nr 9. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznanych dla Powiatu Radomszczańskiego w latach 2009-2015 (poza środkami na program pn.
„AKTYWNY SAMORZĄD”)

Rok

Kwota ogółem dla
powiatu
(zł)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1.541.467,00
1.136.581,00
1.125.448,00
1.787.262,00
1.138.595,00
1.210.000,00
1.287.432,00

Środki na
zadania z
zakresu
rehabilitacji
społecznej
(zł)
888.449,81
667.181,00
680.548,00
946.362,00
612.695,00
676.200,00
702.532,00

Środki na
zadania z
zakresu
rehabilitacji
zawodowej
(zł)
283.117,19
99.500,00
75.000,00
471.000,00
156.000,00
164.000,00
200.000,00

Środki na
utrzymanie
warsztatu terapii
zajęciowej
(zł)

369.900,00
369.90,000
369.900,00
369.900,00
369.900,00
369.900,00
384.900,00

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 dysponowało w 2015r.
środkami w kwocie – 702.532 zł (więcej o 26.332zł w stosunku do 2014). W tym zakresie:
 przyjęto 1.991 wniosków na łączną kwotę – 1.516.772,95 zł,
 wypłacono dofinansowanie do 1.478 wniosków na kwotę – 702.532 zł
w tym:

 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych:
Plan – 78 357,00 zł




złożone wnioski: 107 osób (plus 65 opiekunów) na kwotę – 168 250,00 zł
przyznano dofinansowanie: 43 osób z 38 opiekunami na kwotę – 78 357,00 zł
wypłacone dofinansowanie: 43 osoby wraz z 38 opiekunami na łączną kwotę - 78 357,00 zł.

 Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych:
Plan – 13 041,99 zł



złożone wnioski: 7 podmiotów na kwotę – 94.240,00 zł.
przyznane dofinansowanie – 13.041,99 zł, w tym:
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 Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku - 2.000,00 zł.
 Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Radomsku łączna kwota dofinansowania
– 2.000,00 zł.
 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Radomsku
– 2.000,00 zł.
 Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Radomsku – 1.200,00 zł.
 Miejski Dom Kultury w Radomsku – 2.000,00 zł.
 Amazonki – 1.860,00zł.
 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka” – 1.981,99
zł,
Wypłacono dofinansowanie dla 7 wyżej wymienionych organizacji/instytucji ogólnie na kwotę –
13.041,99 zł.

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów:
Plan – 500 559,67 zł





sprzęt rehabilitacyjny:




złożone wnioski: 15 na kwotę – 24 613,60 zł
przyznane dofinansowanie: 14 osób na kwotę –11 080,00 zł
wypłacone dofinansowanie: 9 osób w kwocie – 6 500,00 zł.

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze



złożono 1.757 wniosków na kwotę – 814 346,00 zł
wypłacono dofinansowanie do 1.378 wniosków na łączną kwotę – 494 059,67 zł.

 Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych:
Plan – 110.573,34 zł, w tym:
1. likwidacja barier architektonicznych – 53.778,35 zł




złożone wnioski: 33 na kwotę – 385.175,94 zł
przyznane dofinansowanie: 9 osób na kwotę – 53.778,35 zł
wypłacone dofinansowanie: 9 osób na kwotę – 53.778,35 zł

2. likwidacja barier w komunikowaniu się – 21 594,99 zł




złożone wnioski: 35 na kwotę - 106 375,00 zł.
przyznane dofinansowanie: 18 osób na kwotę – 21 594,99 zł
wypłacone dofinansowanie: 18 osób na kwotę – 21 594,99 zł

3. likwidacja barier technicznych – 35 200,00 zł




złożone wnioski: 44 na kwotę – 169.437,41 zł
przyznane dofinansowanie: 21 osób na kwotę – 35.200,00 zł
wypłacone dofinansowanie: 21 osób na kwotę – 35.200,00 zł

REALIZACJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”:
A. MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
środki bieżące
Plan – 1 989,59 zł
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a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 złożone wnioski: 2 na kwotę – 2.677,50 zł,
 przyznane dofinansowanie – 1 osoba na kwotę – 1.725,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie – 1 osoby na kwotę – 1.725,00 zł.
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,

 złożone wnioski: 0,
c) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej;
-

złożone wnioski: 1 na kwotę – 336,60 zł,

 przyznane dofinansowanie: 1 osoba w kwocie – 336,60 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 1 osoba w kwocie – 264,59 zł.
B. MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
środki inwestycyjne
Plan – 35 599,00 zł
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 Nie realizowano
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 Nie realizowano
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 Nie realizowano
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
- złożone wnioski: 7 na kwotę – 13.395,00 zł,

 przyznane dofinansowanie: 7 osób w kwocie – 12.920,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 7 osób w kwocie – 12.019,99 zł.
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:

 złożone wnioski – 3 na kwotę – 45.600,00 zł,
 przyznane dofinansowanie – 1 osoba na kwotę - 14.200,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie – 1 osoba na kwotę - 14.133,73
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co
najmniej na III poziomie jakości),
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 złożone wnioski – 0
C. MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Plan – 237 084,41 zł

 złożone wnioski: 97 na kwotę – 299.711,50 zł,
 przyznane dofinansowanie: 94 osoby w kwocie – 236.932,30 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 94 osoby w kwocie – 236.932,30 zł.
D. Finansowanie
kosztów działalności Warsztatów Terapii

Zajęciowej

w Radomsku:
Plan – 427 667,00 zł, w tym:

 Środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu – 384.900,00 zł
 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 42.767,00 zł
Wykorzystano – 427.489,79 zł, w tym:
 Środki PFRON – 384.740,51 zł
 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 42.749,28 zł.
O g ó ł e m:

 Środki przypadające dla Powiatu Radomszczańskiego wg algorytmu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób indywidualnych i podmiotów realizujących
działania na rzecz osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych to kwota – 702.532,00 zł, w tym zakresie:



przyjęto 1.998 wniosków na łączną kwotę – 1.762.437,95 zł,
wypłacono dofinansowanie do 1.485 wniosków na kwotę – 702.532,00 zł.

 Środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu – 384.740,51 zł.
 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego dla WTZ – 42.749,28 zł.
 Środki PFRON przekazane w ramach zawartej umowy n realizację pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd” – 274.673,00 zł w tym zakresie:
 przyjęto 110 wnioski na łączną kwotę – 361.720,60 zł.
 przyznano dofinansowanie do 104 wniosków na kwotę – 266 958,10 zł
 wypłacono dofinansowanie do 104 wniosków na kwotę – 265 075,61 zł
DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

VIII.

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.
W odniesieniu do osób po 16 roku życia zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności:


znacznym
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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 2015r. do zespołu wpłynęło 3.250 wniosków
mieszkańców powiatu o wydanie orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność, z czego:
- 2.945wniosków dotyczyło osób powyżej 16 roku życia,
- 305 wniosków dotyczyło dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
W powyższym okresie wydano 3.210 orzeczeń, w tym:
1) 2.903 orzeczenia osobom powyżej 16 roku życia, z czego:
 437 orzeczeń o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 1.494 orzeczenia o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

893 orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 51 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 28 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,
2) 307 orzeczeń osobom do 16 roku życia, z czego:
 76 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 227 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 4 o odmowie ustalenia niepełnosprawności.
Ponadto Zespół wydał 339 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym 352 legitymacje dla
osób powyżej 16 roku życia, a 47 dla osób do 16 roku życia oraz 662 karty parkingowe dla
osób niepełnosprawnych.
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IX.

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PCPR

1) 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)

41.374,88

18.400,00

22.974,88

2) Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

X.

Całkowity koszt
realizacji zadania (zł)

Kwota dotacji
(zł)

Środki własne powiatu
(zł)

4.984,82

4.984,82

0

KONTROLE JEDNOSTEK NADZOROWANYCH

W 2015r. przeprowadzono następujące kontrole w jednostkach nadzorowanych przez
Centrum:
1) WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ prowadzone na zlecenie Powiatu
Radomszczańskiego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział
Terenowy w Radomsku, ul. Kopiec 17.
Wspólnie ze specjalistą d/s kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Radomsku
w terminie od 30 do 31 marca 2015r. przeprowadzono kontrolę WTZ. Okres działalności
jednostki podlegający kontroli to 2014r.
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:












prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników
ważności posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań
poprawności prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności
merytorycznej, w tym Rady Programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami
uczestników
prawidłowości zatrudnienia i kwalifikacje 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 z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. nr 63, poz. 587)
realizacji planu pracy WTZ i indywidualnych programów rehabilitacji
prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz środków własnych samorządu powiatowego.
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Uchybień nie stwierdzono i zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
2) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – jednostki organizacyjne powiatu
Na terenie powiatu funkcjonują 2 domy pomocy społecznej będące jednostkami
organizacyjnymi Powiatu Radomszczańskiego, tj.:


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla osób w podeszłym wieku z/s Radomsko,
ul. I. Krasickiego 138.
Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na czas nieokreślony.
Liczba miejsc statutowych - 60.
Na dzień 31 grudnia 2015r. stan mieszkańców wynosił - 59 osób, w tym mieszkańcy na tzw.
starych zasadach (współfinansowanie pobytu z dotacji z budżetu państwa) to 15 osób.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2015. stanowił kwotę - 2.980,00 zł.
W 2015r. w DPS w Radomsku umieszczono 10 nowych mieszkańców.
Planową kontrolę DPS przeprowadzono w dniach 28 - 29 października 2015r.
Zakresem kontroli objęto sprawdzenie:







zaspokajanie potrzeb bytowych mieszkańców (stan wyposażenia pokoi, posiłki, stan
odzieży, obuwia, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację)
realizację indywidualnych planów wspierania mieszkańców
przechowywanie środków pieniężnych mieszkańców
zatrudnienie i kwalifikacje kadry
szkolenia członków zespołu terapeutyczno - opiekuńczego
prowadzenie dokumentacji w zakresie pracy socjalnej.

Uchybień nie stwierdzono, zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.


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 2015r. pełne obłożenie miejsc statutowych. Mieszkańcy na tzw. starych
zasadach stanowili 62,50 % ogółu mieszkańców tj. (85 os.).
Średni miesięczny koszt utrzymania
w 2015r. stanowił kwotę – 2.720,31 zł.

mieszkańca

DPS

w

Radziechowicach

W 2015r. w DPS w Radziechowicach umieszczono 9 nowych mieszkańców.
Planową kontrolę DPS przeprowadzono w dniach 18 - 19 czerwca 2015r.
Zakresem kontroli objęto sprawdzenie:
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zaspokajanie potrzeb bytowych (stan wyposażenia pokoi, posiłki, stan odzieży, obuwia,
pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji),
realizację indywidualnych planów wspierania mieszkańców,
przechowywanie środków pieniężnych mieszkańców,
zatrudnienie i kwalifikacje kadry,
szkolenia członków zespołu terapeutyczno - opiekuńczego,
prowadzenie dokumentacji w zakresie pracy socjalnej.

Zalecenia pokontrolne dotyczyły:
 pełnego wdrożenia działań wynikających z § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach
pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014r., poz. 250),
dotyczących dzienników zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutyczno
– opiekuńczego.
 konieczności zweryfikowania kwot odpisów należności za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej w związku z nieobecnością mieszkańców,
 konieczności aktualizowania podstaw prawnych w dokumentacji placówki zgodnie
z obowiązującymi aktami prawnymi.
XI.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA

PCPR w Radomsku udzielało wsparcia mieszkańcom powiatu poprzez porady prawne,
psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. Współpracowano 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 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zatrudniało na etacie dwóch
psychologów. 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,
 pomoc i wsparcie psychologiczne osób w żałobie.
PCPR zapewnia również porady prawne dla mieszkańców powiatu. W 2015r. z tej pomocy
skorzystało 88 osób, którym udzielono 100 porad. W szczególności zakres porad obejmował
sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa podatkowego i opłat, prawa
administracyjnego, prawa lokalowego.
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XII.

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH
PRZEMOC W RODZINIE

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku z dnia
17 kwietnia 2015r. przyjęto do realizacji „Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2015 - 2016".
Formy/sposób prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Do uczestnictwa w programie zgłoszono 42 osoby. W okresie od 18 kwietnia do 23 maja
2015r. psycholog PCPR przeprowadził procedurę kwalifikacyjną kandydatów w wyniku,
której 8 osób skierowano do udziału w programie. Nie wszystkie osoby zgłoszone do
programu stawiły się na obowiązkową diagnozę psychologiczną. Część z osób objętych
badaniami nie wykazywała motywacji do uczestnictwa w tego typu zajęciach, część nie
spełniała wymogów ze względu na prezentowane uzależnienie od alkoholu bądź zaburzenia
psychiczne.
Po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji została zawiązana grupa i określono liczbę spotkań
w cyklu cotygodniowym. Łączny czas realizacji programu obejmował 30 godzin zajęć
grupowych, a także zapewniono każdemu uczestnikowi możliwość skorzystania
z dodatkowych 2 godzin zajęć indywidualnych, z których skorzystało 3 uczestników.
Zajęcia grupowe podzielono na bloki tematyczne, w których kolejno poddawano analizie jedną
z form zachowań przemocowych i przedstawiano alternatywy zachowań bez przemocy.
W ramach realizacji programu odbywały się zajęcia grupowe oraz indywidualne, tj.:


1 spotkanie indywidualne wprowadzające diagnostyczne,



8 cotygodniowych spotkań grupowych (pierwsze spotkanie dwugodzinne, a kolejnych
7 spotkań po 4 godziny każde),



1 spotkanie z rodziną - monitorujące (po zajęciach),



spotkania indywidualne dwugodzinne (po zajęciach).

Zajęcia grupowe prowadzono metodą warsztatową.
Większość sesji (spotkań) począwszy od drugiego, miały swój stały schemat:


Krótka runda na rozpoczęcie „Co teraz czujesz?”



Omówienie tego, co wydarzyło się w domu podczas minionego tygodnia - sukcesy
w połączeniu z odczytywaniem i omówieniem pracy domowej



Realizacja przewidzianego na sesję tematu (ćwiczenia, dyskusje, omówienia)



Zadanie pracy domowej



Runda na zakończenie „Co było dziś dla mnie ważne”, „co najbardziej mnie
poruszyło?

Dni i godziny zajęć dostosowano do możliwości czasowych uczestników.
Jak wyżej pisano do uczestnictwa w programie zakwalifikowano osiem osób, faktycznie
uczestniczyło pięć osób, w tym jedna kobieta i czterech mężczyzn. Zajęcia ukończyły tylko
dwie osoby.
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Całkowity koszt realizacji zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie stanowił kwotę 4.984,82zł i został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa.
XIII.

ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH

Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice
ponoszą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 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.
Zasady odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej dzieci 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.
W 2015r. PCPR wydał w tej sprawie 464 decyzje administracyjne, tj.:
 393 decyzje dotyczące odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych w szczególności z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej,
bezrobocie zobowiązanych,
 66 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
 5 decyzji w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
XIV.

POZWY DO SĄDU W SPRWACH ALIMENTACYJNYCH

Art. 38 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nakłada na kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do
finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej obowiązek dochodzenia świadczeń
alimentacyjnych, w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.
W 2015r. sporządzono 35 pozwów w sprawach alimentacyjnych na rzecz 48 dzieci przeciwko
34 pozwanym. W tym samym okresie uczestniczyliśmy w 40 postępowaniach w Sądzie
Rejonowym w Radomsku w przedmiocie ustalenia świadczeń alimentacyjnych.
XV.

ODPŁATNOŚĆ G M I N

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 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
lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce
25

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi
wydatki na opiekę i jego wychowanie w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków
w placówce - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków
w placówce - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków
w placówce - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Tabela Nr 10. Dochody uzyskane przez powiat w 2015r. z tytułu wpłat gmin za dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych

Lp.

Miasto Radomsko
Dobryszyce
Radomsko
Gidle
Gomunice
Lgota Wielka
Ładzice
Kamieńsk
Przedbórz
Wielgomłyny
Żytno
Kodrąb
Masłowice
Kobiele Wielkie

85
3
5
8
2
4
9
8
6
2
5
8
2
4

ODPŁATNOŚĆ
( zł)
204.287,33
13.841,16
3.402,30
16.271,14
238,79
8.892,40
22.932,01
11.741,90
23.427,56
3.987,62
7.465,62
21.830,31
10.504,61
20.000,04

R a z e m:

151

368.822,79

G M I NA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LICZBA DZIECI

Tabela Nr 11. Dochody uzyskane przez powiat w 2015r. z tytułu wpłat gmin za dzieci
umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Lp.

G M I NA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miasto Radomsko
Dobryszyce
Radomsko
Gidle
Gomunice
Lgota Wielka

LICZBA DZIECI
26
0
3
0
0
0

ODPŁATNOŚĆ
(zł)
291.430,93
0,00
82.205,16
0,00
0,00
0,00
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

XVI.

Ładzice
Kamieńsk
Przedbórz
Wielgomłyny
Żytno
Kodrąb
Masłowice
Kobiele Wielkie

3
3
3
1
1
0
5
0

53.821,39
47.260,70
17.370,00
3.243,29
12.172,36
0,00
101.066,47
0,00

R a z e m:

45

608.570,30

WYPOCZYNEK DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

Corocznie PCPR zapewnia wypoczynek dzieciom wychowującym się w rodzinach
zastępczych na terenie powiatu radomszczańskiego w oparciu o skierowania pozyskane
z Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Łodzi. W 2015r. powiat otrzymał 72 skierowania na
kolonie letnie w terminie 23.07.2015 – 05.08.2015r. w miejscowości Pogorzelica. Na kolonie
pojechały dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin ubogich skierowane przez OPS
z terenu powiatu. Ponadto troje dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych
uczestniczyło w koloniach zorganizowanych przez ZHP w miejscowości Szklana Huta
w powiecie wejherowskim.
XVII.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015r.

Plan dochodów – 851.622 Zł
Wykonanie ogółem w kwocie – 1.022.854,45 zł (120,11 %) przedstawia poniższa tabela.

§

Wyszczególnienie

O920 Pozostałe odsetki

Plan 2015

Wykonanie

Wyk. %

0

5,97

2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz JST

540 760

608 570,30

112,54

85201 Placówki opiek-wych.

540 760

608 576,27

112,54

4 950

4 953,57

100,07

0

23,20

60

71,59

0

4 650,02

2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz JST

276 000

368 822,79

133,63

85204 Rodziny zastępcze
Wpływy ze sprzedaży składników
O870 majątkowych

281 010

378 521,17

134,70

0

580,00

O920 Pozostałe odsetki

0

2 911,47

O970 Wpływy z różnych dochodów

0

333,69

0,00

85218 PCPR

0

3 825,16

0,00

O680 Wpływy od rodziców - odpłatność za dzieci
O690 Wpływy z różnych opłat
O920 Pozostałe odsetki
O970 Wpływy z różnych dochodów

119,32
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O690 Wpływy z różnych opłat - karta parkingowa

12 000

13 923,00

116,03

0

4,51

0,00

85321 PZdsOoN

12 000

13 927,51

116,06

O970 Wpływy z różnych dochodów - obsługa

17 852

17 852,00

0,00

85324 PFRON - Aktywny samorząd

17 852

17 852,00

100,00

O920 Pozostałe odsetki

O927 Pozostałe odsetki - EFS

144,68

O929 Pozostałe odsetki - BP

7,66

85395 Pozostała działalność - EFS
Razem

152,34
851 622 1 022 854,45

120,11

Największy udział w zrealizowanych dochodach miały wpływy z wpłat gmin za dzieci
umieszczone w pieczy zastępczej tj. 96% wszystkich dochodów.
XVIII.

SZKOLENIA KADRY PCPR I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ:

W 2015r. pracownicy PCPR korzystali z następujących szkoleń:



















„Nowe zasady wszczynania postępowania egzekucyjnego w administracji. Zmiany w
przepisach dotyczących upomnień, tytułów wykonawczych – uprawnienia i obowiązki
wierzyciela”,
„Ochrona danych osobowych”,
„Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej według wytycznych Europejskiej
Rady Resuscytacji” (pracownicy PCPR, rodziny zastępcze zawodowe),
Warsztaty „Dlaczego partycypacja się opłaca”,
„Rola specjalisty: psychologa i pedagoga we wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej.
Współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej”,
„Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja”,
„Powiatowa współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz wzrostu zatrudnienia osób
bezrobotnych lub pozostających bez pracy korzystających z pomocy społecznej”,
„Algorytm postępowania w sytuacji zagrożenia”,
„Negocjacje kryzysowe i mediacje”,
Szkolenie dla doradców zawodowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności (WZOON Łódź),
Szkolenie dokształcające dla pracowników socjalnych PZdOoN (WZOON Łódź),
Szkolenie dla pracowników socjalnych i pedagogów PZdOoN (WZOON Łódź),
warsztaty „Profil Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej”,
„Ochrona i przetwarzanie danych osobowych i bezpieczeństwo informacji. Źródła
finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej”,
Seminarium „Komunikacja i współpraca między rodzicami zastępczymi, rodzicami
biologicznymi i pracownikami pomocy społecznej dla dobra dzieci. Projekt
FALEFOS”,
X Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR pn. „Zawsze z rodziną”,
„Zasady gospodarki finansowej i nowa klasyfikacja budżetowa”,
„Warsztaty dla przedstawicieli PCPR w związku z naborami wniosków konkursowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020”,
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Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia umów
o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji,
Szkolenie dla pedagogów – członków PZdsOoN,
Szkolenie dla przewodniczących – członków PZdsOoN,
XI Szczyt w Sprawach Dzieci „Dziecko ze śmietnika” sytuacja dzieci porzucanych
i wsparcie matek myślących o adopcji,
Seminarium szkoleniowe „Zadania gmin i powiatu w świetle nowelizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,

W 2015r. zorganizowano wspólne szkolenie dla pracowników Zespołu Do Spraw Pieczy
Zastępczej, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu oraz rodzin
zastępczych zawodowych z tematyki „Narkotyki, dopalacze”. Szkolenie poprowadził
specjalista z zakresu kryminologii przestępczości narkotykowej, sloganu narkotykowego
i przestępczego.
Zorganizowano również szkolenie pn. „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych” dla
pracowników tut. PCPR, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Domów Pomocy
Społecznej z terenu powiatu oraz pracowników Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Dobroczynnego Oddział Terenowy w Radomsku.
.
XIX.

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I PIECZY
ZASTĘPCZEJ

Biorąc pod uwagę zadania statutowe Centrum oraz zadania powiatu wynikające w
szczególności z ustaw wymienionych na początku niniejszego sprawozdania, a z drugiej
strony infrastrukturę powiatowej pomocy społecznej, zasoby kadrowe i możliwości
organizacyjne, wykaz potrzeb przedstawia się następująco:
1. Konieczność uruchomienia Centrum Interwencji Kryzysowej, które realizowałoby
zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
Domowej i Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, tj. zapewniałoby
pomoc i wsparcie specjalistyczne osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Realizacja
tego zadania wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej i zatrudnienia specjalistów
(psycholog, terapeuta, prawnik, pracownik socjalny).
2. Konieczność uruchomienia Mieszkania Usamodzielnienia dla usamodzielniających się
wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.
3. Konieczność uruchomienia całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.
4. Konieczność uruchomienia Ośrodka Wsparcia dla Dzieci o Statusie Placówki
Opiekuńczo- Wychowawczej Wsparcia Dziennego o zasięgu ponagminnym.
5. Konieczność rozszerzenia oferty specjalistycznego poradnictwa poprzez zatrudnienie
specjalisty z zakresu terapii rodzin.
6. Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem osieroconym naturalnie lub społecznie
poprzez tworzenie zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka.
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