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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W RADOMSKU ZA 2016r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest jednostką organizacyjną Powiatu
Radomszczańskiego, realizującą zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej i pieczy
zastępczej i 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 2016r., poz. 930z późn.
zm.).
3. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz.U. z 2016r. poz. 575 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 2016r., poz. 2046 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:




Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej
Zespół do Spraw Organizacyjno-Kadrowych
Zespół do Spraw Finansowo-Księgowych
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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 2016r. Centrum pozyskało również
dodatkowe środki na realizację projektów służących rozwijaniu systemu pieczy zastępczej.
Plan budżetu PCPR w 2016r. stanowił kwotę– 6 465 249 zł
Wykonanie budżetu za 2016r. w kwocie zł – 6 210 393,62 (96,06 %).
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 2016r. liczyła 25 stałych pracowników i dyrektor oraz realizowano
zatrudnienia okresowe, odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych jednostki.
W ramach umów zawieranych z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku PCPR było
również organizatorem stażu dla osób bezrobotnych.
W ramach umów cywilnoprawnych zatrudniano różnych specjalistów, tj. lekarzy różnych
specjalności, psychologa, doradców zawodowych - będących członkami Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku, radców prawnych do
obsługi prawnej PCPR oraz poradnictwa prawnego dla klientów, psychologów, terapeutów,
pedagogów, szkoleniowców do realizacji wsparcia dla rodziców i dzieci w pieczy zastępczej.
II.

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 2016r., poz. 575z 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
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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.
Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały określone w art. 76 ust. 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, a 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, wyróżniamy następujące formami rodzinnej pieczy zastępczej:
 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na terenie powiatu radomszczańskiego
funkcjonowały 172 rodziny zastępcze (licząc narastająco). W rodzinnych formach pieczy
zastępczej umieszczonych było 284 dzieci (narastająco).

Tabela Nr 1. Wykaz rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim
w 2016r. (narastająco)
Lp.

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

LICZBA RODZIN

1.

Rodziny zastępcze spokrewnione

121

2.

Rodziny zastępcze niezawodowe

43

3.

Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia
rodzinnego

3

4.

Rodziny zastępcze zawodowe

5

5.

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

1
3

6.

Rodzinne Domy Dziecka

2
172٭

Razem:
٭3 rodziny zastępcze powtarzają się w różnych formach pieczy zastępczej

Graficzne przedstawienie form pieczy zastępczej w powiecie
radomszczańskim w 2016r. (narastająco)
3

Rodziny zastępcze spokrewnione

1
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Rodziny zastępcze niezawodowe

43

Rodziny zastępcze zawodowe o
charakterze pogotowia rodzinnego
121

Rodziny zastępcze zawodowe
Rodziny zastępcze zawodowe
specjalistyczne
Rodzinne Domy Dziecka

Tabela Nr 2. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2016r.
(narastająco)
Lp.

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ILOŚĆ DZIECI

1.

Rodziny zastępcze spokrewnione

168

2.

Rodziny zastępcze niezawodowe

52

3.

Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze
pogotowia rodzinnego

44

4.

Rodziny zastępcze zawodowe

17

5.

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

2

6.

Rodzinne Domy Dziecka

28

R a z e m:

284٭

٭27dzieci powtarza się w różnych formach pieczy zastępczej z uwagi na migrację

4

Graficzne przedstawienie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
na terenie powiatu w 2016r. (narastająco)
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Rodziny zastępcze spokrewnione

2

Rodziny zastępcze niezawodowe
44

Rodziny zastępcze zawodowe o
charakterze pogotowia rodzinnego

168

Rodziny zastępcze zawodowe

52

Rodziny zastępcze zawodowe
specjalistyczne
Rodzinne Domy Dziecka

Tabela Nr 3. Rodzinne formy pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim w 2016r. wg gmin
(narastająco).
RODZINY

Lp.

GMINA
OGÓŁEM

SPOKREWNIONE

NIEZAWODOWE

ZAWODOWE
i RDD*

1.

Miasto
Radomsko

90

64

23

4

2.

Przedbórz

5

3

2

0

3.

Kamieńsk

9

6

3

0

4.

Masłowice

3

3

0

0

5.

Gidle

7

7

0

0

6.

Gomunice

4

3

1

0

7.

Kobiele Wielkie

3

2

1

0

8.

Lgota Wielka

2

2

0

0

9.

Dobryszyce

11

7

2

3

10.

Ładzice

7

4

3

0

11.

Kodrąb

10

7

3

0

12.

Radomsko

15

8

5

2

13.

Wielgomłyny

1

1

0

0
5

14.

Żytno
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5

4

0

1

172

121

43

10

*Rodzinny Dom Dziecka

Graficzne przedstawienie rodzinnych form pieczy zastępczej w
powiecie radomszczańskim w 2016r. wg gmin
Miasto Radomsko
Przedbórz

1

Kamieńsk

5

15

Masłowice

10

7

Gidle
Gomunice

11

90

Kobiele Wielkie
Lgota Wielka

3

Dobryszyce

7

2

9

4

Ładzice

5

Kodrąb
Radomsko

3

Wielgomłyny
Żytno

Tabela Nr 4. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu radomszczańskiego
w 2016r. wg gmin.
RODZINY

Lp.

GMINA
OGÓŁEM

SPOKREWNIONE

NIEZAWODOWE

ZAWODOWE
i RDD

1.

Miasto
Radomsko

150

91

29

31

2.

Przedbórz

5

3

2

0

3.

Kamieńsk

11

7

4

0

4.

Masłowice

4

4

0

0

5.

Gidle

8

8

0

0

6.

Gomunice

5

4

1

0

6

7.

Kobiele
Wielkie

3

2

1

0

8.

Lgota Wielka

6

6

0

0

9.

Dobryszyce

16

8

2

8

10.

Ładzice

9

5

4

0

11.

Kodrąb

14

11

3

0

12.

Radomsko

39

10

6

23

13.

Wielgomłyny

1

1

0

0

14.

Żytno

30

8

0

22

284

168

52

75

R a z e m:

Graficzne przedstawienie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na
terenie powiatu radomszczańskiego w 2016r. wg gmin
Miasto Radomsko
Przedbórz
Kamieńsk

1

30

Masłowice
Gidle

39

Gomunice

150

14

Kobiele Wielkie
Lgota Wielka

16

Dobryszyce

9

Ładzice

8
6

3

11

Kodrąb

5

Radomsko
5

Wielgomłyny
4

Żytno

Tabela Nr 5. Liczba dzieci opuszczających pieczę zastępczą w 2016r.
Lp.

OGÓŁEM

ADOPCJA

USAMODZIELNIENIE

POWRÓT DO RODZICÓW
BIOLIGICZNYCH

1.

Rodzinna piecza
zastępcza

0

12

30

2.

Instytucjonalna
piecza zastępcza

3

6

6
7

RAZEM

3

18

36

A. Nabór kandydatów, szkolenia kandydatów, wsparcie i szkolenia dla osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, promocja rodzicielstwa zastępczego.
Jednym z głównych zadań realizowanych 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
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 2016r. działania w zakresie wsparcia rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie
powiatu realizował Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej, w którego skład wchodzą:
pedagog (koordynuje pracę zespołu), 3 pracowników socjalnych, 3 psychologów, w tym
psycholog zatrudniony w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych pt. „Szansa
w Rodzinie Zastępczej”, 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym
3 koordynatorów zatrudnionych w ramach ww. projektu unijnego i kolejny koordynator,
którego wynagrodzenie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2016”.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli opieką 70 rodzin, w których przebywało
158 dzieci.
Realizacją świadczeń pieniężnych i rzeczowych dla rodzin zastępczym i wychowanków
pieczy zastępczej zajmuje się Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej.
W 2016r. limit rodzin zastępczych zawodowych został ustalony w liczbie - 12 rodzin.
Faktycznie funkcjonowało 10 rodzin zastępczych zawodowych, w tym: 2 rodziny pełniące
funkcję pogotowia rodzinnego, 5 rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodzina zastępcza
zawodowa specjalistyczna oraz 2 rodzinne domy dziecka. Limit rodzin nie został
przekroczony.
W ramach prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka pracownicy
PCPR prowadzą akcję informacyjną poprzez ulotki zamieszczane na tablicach
informacyjnych, artykuły w prasie, informacje na stronie internetowych tut. Centrum,
współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, promocję rodzicielstwa zastępczego.
W 2016 r. w lokalnych mediach (prasa i telewizja lokalna) ukazały się artykuły oraz
audycje promujące rodzicielstwo zastępcze i rodziny zastępcze naszego powiatu, między
innymi artykuły prasowe w Gazecie Radomszczańskiej pt. „Wspinam Się. Jestem silny”,
„Odbierają dzieci. W ostateczności”.
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 04.06.2016r. 10 dzieci i 7 rodzin
zastępczych brało udział w Wojewódzkim Pikniku Rodzin Zastępczych w Tuszynie,
zorganizowanym przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i Mój Dom” z Łodzi.
Dzieci brały udział w konkursie rodzinnym „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie”
i otrzymały nagrody. Wyróżnienie otrzymała jedna z rodzin zastępczych spokrewnionych
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z terenu naszego powiatu. Ponadto 61 dzieci i 29 rodzin zastępczych oraz usamodzielniani
wychowankowie pieczy zastępczej uczestniczyli w dniu 25.06.2016r. w Pikniku dla Rodzin
Zastępczych pn. „Pomaluj nasz świat”, zorganizowanym przez PCPR wspólnie z rodzinami
zastępczymi przy wsparciu Starostwa Powiatowego i przedsiębiorców z terenu powiatu
radomszczańskiego. Celem organizacji ww. uroczystości była integracja i promocja
rodzicielstwa zastępczego. Podczas Pikniku Powiatowa Straż Pożarna z Radomska
przeprowadziła dla dzieci pokaz i instruktaż w zakresie bezpiecznego zachowania się oraz
konkursy. Podczas spotkania miał miejsce również występ młodzieżowego zespołu
muzycznego „Powiedz Tak”. Jak co roku dzieci i dorośli brali udział w konkursie
plastycznym „Bezpiecznie pomaluj nasz świat” oraz w różnych innych atrakcjach. Spotkanie
uświetniły wypieki rodzin zastępczych i wspólne grillowanie. Dużym zainteresowaniem
cieszył się „Kącik Kibica”. Z okazji Mikołaja w dn.06.12.2016r. wspólnie ze Szkołą
Podstawowej Nr 3 w Radomsku i Polskim Czerwonym Krzyżem zorganizowano
spotkanie Mikołajkowe, w którym brały udział dzieci niepełnosprawne z rodzin zastępczych
i uczniowie ww. szkoły. Spotkanie uświetnił występ uczniów PSP Nr 3 oraz specjalny gość –
Prezydent Miasta Radomska. Podczas spotkania 35 dzieci z rodzin zastępczych otrzymało
paczki od Mikołaja ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Terenowy
w Radomsku.
W okresie sprawozdawczym zapewniono rodzinom zastępczym szkolenia mające na celu
podnoszenie ich kwalifikacji, tj. przeprowadzono szkolenia nt.:
 „Funkcjonowanie dziecka w rodzinie zastępczej”- szkolenie dla rodzin
spokrewnionych - udział wzięło 20 osób,
 „Bezpieczna opieka zastępcza” - szkolenie dla rodzin spokrewnionych – udział wzięło
19 osób,
 „Kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie zdrowej dyscypliny
i komunikacji interpersonalnej – szkolenie dla rodzin spokrewnionych, udział
wzięło 18 osób,
 „Znaczenie więzi w rozwoju człowieka” - szkolenie dla rodzin spokrewnionych,
udział wzięło 20 osób.
 „Obowiązki i zadania opiekuna usamodzielnienia – proces usamodzielniania
i psychologiczne aspekty dorosłości” - szkolenia dla opiekunów usamodzielnienia
- 19 osób
Szkolenia przeprowadzili psycholog i pedagog PCPR.
Dokonywano kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe
prowadzących rodzinne domy dziecka. Kwalifikacje otrzymali: prowadzący rodzinny dom
dziecka - 1 osoba niepozostająca w związku małżeńskim; rodzina zawodowa - 1 osoba
niepozostająca w związku małżeńskim; rodziny niezawodowe – 7 osób, w tym jedno
małżeństwo.
Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla rodzin zastępczych, tj. objęto wsparciem
rodziców zastępczych, rodziców biologicznych oraz dzieci przebywające w rodzinach
zastępczych, usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. W ww. okresie
udzielono 608 porad (poza poradami realizowanymi w ramach projektu unijnego opisanego w
dalszej części sprawozdania). Zapewniono również porady prawne osobom sprawującym
rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
Działania w zakresie nadzoru nad prawidłowością sprawowanej opieki zastępczej
realizowane były przez 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. W dwóch przypadkach złożono do Sądu
9

Rejonowego w Radomsku wniosek o rozwiązanie rodziny zastępczej z powodu
stwierdzonych nieprawidłowości.
B. Okresowa ocena sytuacji dziecka i ocena rodzin zastępczych
W 2016r. dokonano 423 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,
 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.
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C. Zgłaszanie informacji do ośrodków adopcyjnych
W 2016r. zgłoszono do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego 14 dzieci pochodzących z
terenu naszego powiatu z uregulowaną sytuacją prawną. W okresie sprawozdawczym
przysposobionych zostało 3 dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu.
D. Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej:
W 2016r. pod opieką PCPR pozostawało 105 osób usamodzielnianych. Oprócz
pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielniani mogą korzystać ze wsparcia
psychologicznego, pedagogicznego i prawnego PCPR.W br. rozpoczęto cykl zajęć dla
wychowanków pieczy zastępczej rozpoczynających proces usamodzielnienia. Odbyły się dwa
spotkania na temat „Prawne i psychologiczne aspekty dorosłości” oraz „Ja, szanse
i zagrożenia” w których uczestniczyło 11 osób.
W ramach ww. cyklu kontynuowane się będą kolejne cztery spotkania. Zajęcia prowadzone
będą przez psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, lekarza
i prawnika. Celem prowadzonych zajęć jest przygotowanie wychowanków pieczy zastępczej
do samodzielności poprzez uświadomienie osobom wchodzącym w proces usamodzielnienia
zewnętrznych i wewnętrznych czynników wpływających na osiągnięcie sukcesu w życiu
osobistym i zawodowym.
E. Mieszkanie Usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej:
Uchwałą Nr 137/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 października 2016r.
utworzone zostało Mieszkanie Usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej.
Mieszkanie Usamodzielnienia to forma okresowej pomocy zorganizowanej dla osób
usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą, mająca na celu przygotowanie tych osób,
przy współpracy specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie zapewnia
warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.
Mieszkanie znajduje się w lokalu Nr 1 na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku przy ul. Piastowskiej 21, o całkowitej
powierzchni użytkowej 46,15 m2. Mieszkanie składa się z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni,
przedpokoju, łazienki wraz z WC. W Mieszkaniu Usamodzielnienia może zamieszkiwać
jednocześnie nie więcej niż czterech użytkowników, w tym jedno małoletnie dziecko.
Mieszkanie Usamodzielnienia wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną
i elektryczną oraz w niezbędne meble i sprzęt gospodarstwa domowego. W dniu 2 grudnia
2016r. w mieszkaniu zamieszkała pierwsza wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej
i przebywa w nim do dnia dzisiejszego. Ww. nie ponosi odpłatności za pobyt z uwagi na
trudną sytuację materialną.
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,
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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,
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 2016r.
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

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 na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinnym domu dziecka
Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych
wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka

2.

3.
4.

5.
6.

KWOTA
(zł)
1 753 664,40

143 243,32

142 864,40
28 800,00

145 752,95
49 025,00
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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

15 420,28

11.

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z
przeprowadzeniem
niezbędnego
remontu
lokalu
mieszkalnego

5 500,00

12.

Dodatek wychowawczy (500+)

7.
8.
9.
10.

53 694,91
2 500,00
500,00

920 750,02
3 261 715,28

RAZEM:
Tabela Nr 6. Świadczenia udzielone w ramach
rodzinnej pieczy zastępczej w 2016r.
Lp.

Wyszczególnienie
1.
2.
3.

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

usamodzielniania wychowankom

Kwota
(zł)
403 292,27
39 558,00
4 500,00
447 350,27

Tabela Nr 7. Wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, rodzin
pomocowych i pomocy domowych w 2016r.
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
bezosobowe
bezosobowych
Wydatki ogółem
( zł)
(ZUS, FP)
(zł)
(zł)
342 977,15
64 798,71
407 775,86

Tabela Nr 8. Świadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowankom
instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2016r.
Lp.

Wyszczególnienie
1.
2.
3.

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

Kwota (zł)
87 449,48
0,00
3 000,00
90 449,48
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IV.

PROGRAM 500+

W kwietniu 2016r. został uruchomiony program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu
rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne
dziecko, a te, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł
w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi) - również na pierwsze.
Również dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci dodatku
wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Przysługuje on na każde dziecko w wieku
do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub
w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na
wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Prawo do dodatku wychowawczego
dla dzieci w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka ustala się na okres
12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego
rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, ustala się je na
okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
W okresie od 01.04.2016r. do 31.12.2016r. wypłacono 1918 świadczeń w ww. zakresie dla
154 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu radomszczańskiego, na łączna
kwotę - 920.750,02 zł.
V.

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

W 2016r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego
powiatu przebywało 60dzieci, przy czym w okresie sprawozdawczym umieszczono w
placówkach 9dzieci, a wybyło z placówek 16 dzieci, tj. 6przeszło na usamodzielnienie,
1zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, a 6powróciło do rodziców biologicznych, 3
adoptowano. Na ich utrzymanie Powiat Radomszczański wydatkował kwotę 2.194.349,04 zł
(środki poza budżetem PCPR). W tym zakresie obowiązywały porozumienia z niżej
wymienionymi 20 powiatami:

Lp.

POWIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rawski
Lubelski
Częstochowski
Kutnowski
Kazimierski
Kłobucki
Buski
Bełchatowski
Wągrowiecki
Bocheński

LICZBA DZIECI
2
6
8
4
3
8
4
4
1
1
14

11.
12.
13.
14.
15.

1
1
2
5
4

Stalowowolski
Chełmski
Limanowski
Zduńskowolski
Janowski

16. Głubczycki
17.

2

Gmina – Miasto Kraków

18. Miasto Siedlce

1
2

19. Lubliniecki

1

20. Łęczyński

1
60٭

Razem:
٭1 dziecko przebywało kolejno na terenie 2 powiatów

Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowały się na
poziomie od 2.434,00 zł do 5.791,48 zł miesięcznie za jedno miejsce.
Na dzień dzisiejszy w placówkach pozostaje 46 dzieci.
POROZUMIENIA
W SPRAWIE DZIECI Z INNYCH POWIATÓW
UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO

VI.

W 2016r. na terenie powiatu radomszczańskiego w 9 rodzinach zastępczych

umieszczonych było 9 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.:
Lp.

POWIAT

LICZBA DZIECI

1.

Częstochowski

1

2.

Miasto Częstochowa

1

3.

Miasto Dąbrowa Górnicza

1

4.

Miasto Katowice

1

5.

Parczewski

1

6.

Warszawa

1

7.

Pajęczański

1

8.

Miasto Sosnowiec

1

9.

Poddębicki

1

Razem:
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Powiaty refundowały koszty związane z umieszczeniem ich dzieci. Z tego tytułu dochody
Powiatu Radomszczańskiego w 2016r. stanowiły kwotę – 65.404,09zł.
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VII.

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

W 2016r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w Polsce przebywało
40 dzieci z terenu naszego powiatu, tj.:
LICZBA DZIECI
Lp.

POWIAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zgierski
Częstochowski
Miasto Częstochowa
Włoszczowski
Pajęczański
Tomaszowski
Miasto Piotrków Tryb.
Miasto Zabrze
Czarnkowsko - Trzcianecki
Jarociński

11. Myszkowski

1
1
3
3
1
1
1
5
1
1
3

2
12. Lubliniecki
4
13. Bełchatowski
1
14. Miasto Bielsko - Biała
4
15. Jarosławski
1
16. Miasto Ruda Śląska
2
17. Włodawski
2
18. Mielecki
2
19. Kozienicki
1
20. Piotrkowski
R a z e m:
40
:
Tut. powiat refundował koszty pomocy dla rodzin zastępczych tych dzieci na podstawie
zawartych porozumień. W 2016r. wydatkowano na ten cel – 587 894,02 zł (środki poza
planem finansowym PCPR). Na dzień dzisiejszy w rodzinach zastępczych poza terenem
powiatu wychowuje się 41 dzieci.
VIII.

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 2016r. poz.
2046 z późn. zm.). Zadania te są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
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Tabela Nr 9. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznanych dla Powiatu Radomszczańskiego w latach 2009-2016 (poza środkami programu pn.
„AKTYWNY SAMORZĄD”)

Rok

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

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
1.210.000,00
1.287.432,00
1.225.916,00

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
596.016,00

Środki na
zadania z
zakresu
rehabilitacji
zawodowej
(zł)

Środki na
utrzymanie
warsztatu terapii
zajęciowej
(zł)

283.117,19
99.500,00
75.000,00
471.000,00
156.000,00
164.000,00
200.000,00
230.000,00

369.900,00
369.90,000
369.900,00
369.900,00
369.900,00
369.900,00
384.900,00
399.900,00

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 2016r.
środkami w kwocie – 596.016,00 zł (mniej o 106.516,00 zł w stosunku do 2015r.). W tym
zakresie:
 przyjęto 1 350 wniosków – kwota wnioskowana – 1 738 091,76 zł,
 wypłacono dofinansowanie do 1030 wniosków na kwotę – 596 016,00 zł.
w tym:

 Dofinansowanie
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych:
Plan – 55 582,00 zł
 złożone wnioski: 107 osób (plus 56 opiekunów) na kwotę – 165 881,00 zł,
 przyznano dofinansowanie: 29 osób z 27 opiekunami na kwotę – 55 582,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 29 dzieci bądź młodzieży uczącej się do 24 roku życia
wraz z 27 opiekunami na łączną kwotę - 55 582,00 zł.
 Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych:
Plan – 13 200,00 zł
 złożone wnioski: 7 podmiotów – kwota wnioskowana – 62 523,00 zł,
 przyznane dofinansowanie na kwotę – 13 200,00 zł, w tym:
 TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku
- 2 000,00 zł,
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 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,
 Stowarzyszenie Radomszczański Klub Amazonek w Radomsku – 2 000,00zł,
 Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”
w Radomsku – 2 0000,00 zł,
 wypłacono dofinansowanie dla 7 wyżej wymienionych organizacji/instytucji ogólnie
na kwotę – 13 200,00 zł.
 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
 złożone wnioski: 1 na kwotę – 15 435,85 zł,
 przyznane dofinansowanie: 1 na kwotę – 14 400,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 1 w kwocie – 14 000,00 zł.
 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów:
Plan – 402 827,52 zł
1. sprzęt rehabilitacyjny
 złożone wnioski: 17 na kwotę – 21 639,00 zł,
 przyznane dofinansowanie: 10 osób na kwotę – 5 000,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 10 osób w kwocie – 4 980,00 zł.
2. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 złożono 1085 wniosków na kwotę – 649 207,04 zł,
 wypłacono dofinansowanie do 926 wniosków na łączną kwotę –397 847,52 zł.
 Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych:
Plan – 110 406,48 zł, w tym:
1. likwidacja barier architektonicznych – 42 447,43 zł:
 złożone wnioski: 37 na kwotę – 502 356,35 zł,
 przyznane dofinansowanie: 9 osób na kwotę – 44 534,07 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 9 osób na kwotę – 42 447,43 zł.
2. likwidacja barier w komunikowaniu się – 17 959,05 zł:
 złożone wnioski: 36 na kwotę 118 640,63 zł,
 przyznane dofinansowanie: 24 osoby na kwotę – 18 000,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 24 osób na kwotę – 17 959,05 zł.
3.likwidacja barier technicznych –50 000,00 zł
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 złożone wnioski: 60 na kwotę – 202 408,89 zł,
 przyznane dofinansowanie: 25 osób na kwotę – 50 000,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 25 osób na kwotę – 50 000,00 zł.
REALIZACJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
środki bieżące.
Plan – 10 577,50 zł
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 złożone wnioski: 3 na kwotę – 4 777,50 zł,
 przyznane dofinansowanie – 3 osoba na kwotę – 4 777,50 zł,
 wypłacone dofinansowanie – 3 osoby na kwotę – 4 777,50 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: 3 na kwotę – 5 800,00 zł
 przyznane dofinansowanie – 3 osoby na kwotę – 5 800,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie –1 osoba na kwotę – 1 800,00 zł.
c) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej;
 złożone wnioski: 0
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
środki inwestycyjne.
Plan – 160 841,50 zł
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 złożone wnioski: 5 na kwotę – 21 682,00 zł
 przyznane dofinansowanie – 5 osób na kwotę – 18 342,45 zł,
 wypłacone dofinansowanie –5 osób na kwotę – 15 282,45 zł.
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania:
 złożone wnioski: 8 na kwotę – 49 604,47 zł
 przyznane dofinansowanie – 7 osób na kwotę – 40 401,39 zł,
 wypłacone dofinansowanie –7 osób na kwotę – 36 527,80 zł.
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c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 w 2016r. zadanie nie podlegało realizacji.
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 złożone wnioski: 12 na kwotę – 23 820,01 zł,
 przyznane dofinansowanie: 12 osób w kwocie – 23 420,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 12 osób w kwocie – 22 780,00 zł.
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 złożone wnioski – 4 na kwotę – 76 195,00 zł,
 przyznane dofinansowanie – 3 osoby na kwotę 53 915,00 zł,
 wypłacone dofinansowanie – 1 osoba na kwotę 20 115,00 zł.
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie jakości),
 złożone wnioski – 0
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Plan – 237 011,41 zł
 złożone wnioski: 109 na kwotę – 309 342,00 zł,
 przyznane dofinansowanie: 108 osoby w kwocie – 225 560,91 zł,
 wypłacone dofinansowanie: 76 osób w kwocie – 164 424,68 zł.
D. Finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku:
Plan – 444 333,00 zł, w tym:
 Środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu – 399 900,00 zł
 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 44 433,00 zł
Wykorzystano –444 148,13 zł, w tym:
 Środki PFRON – 399 733,61 zł
 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 44 414,52zł.
F. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Radomszczańskiego
uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu
Piotrkowskiego:
1. Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 740,57 zł
O g ó ł e m:
Środki przypadające dla Powiatu Radomszczańskiego wg algorytmu na realizacje zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób indywidualnych i podmiotów realizujących
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działania na rzecz osób niepełnosprawnych z Państwowego
Niepełnosprawnych to kwota – 596 016,00 zł, w tym zakresie:

Funduszu

Osób

 przyjęto 1 350 wniosków na łączną kwotę – 1 738 091,76 zł,
 wypłacono dofinansowanie do 1030 wniosków na kwotę – 596 016,00 zł.
Środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu – 399 900,00 zł.
Środki własne Powiatu Radomszczańskiego dla WTZ – 44 433,00 zł.
Środki PFRON przekazane w ramach zawartej umowy na realizację pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” – 408 430,40 zł, w tym:
 przyjęto 144 wnioski na łączną kwotę – 491 220,98 zł,
 przyznano dofinansowanie do 139 wniosków na kwotę – 372 217,25 zł,
 wypłacono dofinansowanie do 107 wniosków na kwotę – 265 707,43 zł.
Pozostałe środki AS zostaną wydatkowane do 15 kwietnia 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr
71/2016 z dnia 7 grudnia 2016r Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

IX.

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
Niepełnosprawności. Do zadań zespołu należy orzekanie w sprawie niepełnosprawności,
wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych.
W odniesieniu do osób po 16 roku życia zespół 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
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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 2016r. do zespołu wpłynęło 2 914 wniosków
mieszkańców powiatu o wydanie orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność, z czego:
- 2 657 wniosków dotyczyło osób powyżej 16 roku życia,
- 257 wniosków dotyczyło dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
W powyższym okresie wydano 2 974 orzeczeń, w tym:
1) 2 712 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, z czego:
 378 orzeczeń o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 1 419 orzeczeń o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 851 orzeczeń o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 37 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 27 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,
2) 262 orzeczenia osobom do 16 roku życia, z czego:
 39 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
 223 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
Ponadto Zespół wydał 459 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym 413 legitymacji dla
osób powyżej 16 roku życia i 46 legitymacji dla osób do 16 roku życia oraz 351 kart
parkingowych.
X.

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)
35 082,97

Kwota dotacji
(zł)

Środki własne powiatu
(zł)

11 544,00

23 538,97

2) Projekt pn.: "Szansa w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne.
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Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. - 31.12.2017 r.
Całkowity koszt
realizacji projektu (zł)

Kwota dotacji
(zł)

Środki własne powiatu
(zł)

899 800,00

764 830,00

134 970,00

Projekt skierowany jest do osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym wraz z otoczeniem, zamieszkałych na terenie powiatu radomszczańskiego,
będących klientami PCPR, tj.:





osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,
dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

Projekt zakłada objęcie wsparciem:




minimum 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej) oraz 7 osób stanowiących ich otoczenie
minimum 45 rodzin zastępczych
minimum 65 miejsc świadczenia usług społecznych.

R e a l i z a c j a:
1. W ramach Zadania 1 - świadczono usługi poradnictwa specjalistycznego, w tym:
 psychologiczne (zatrudnienie psychologa na pełny etat od dnia 08.04.2016r.),
 pedagogiczne, polegające na udzielaniu konsultacji, porad i wsparcia pedagogicznego
11 dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (20 godz. – w terminie
14.09.2016-14.12.2016),
 terapeutyczne poprzez terapię psychologiczną dla 11 dzieci umieszczonych
w rodzinnej pieczy zastępczej (40 godz. – w terminie 31.08.2016-15.12.2016),
 terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej dla 9 rodzin (tj. dzieci umieszczonych
w rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych oraz osoby prowadzącej
Rodzinny Dom Dziecka) - 50 godz. – w terminie 31.08.2016-20.12.2016,
 prawne dla rodzin zastępczych – 15 osób (20 godz. – w terminie 14.10.201616.12.2016).
2. W ramach Zadania 2:
 zatrudniono 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (zatrudnienie na pełny etat
od dnia 01.03.2016r.),
 przeprowadzono szkolenie dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
zatrudnionych w ramach projektu (20 godz. szkolenia – w terminie
19-21.10.2016),
 zapewniono superwizję dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
zatrudnionych w ramach projektu (20 godz. – w terminie 08.11.2016-20.12.2016),
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3. W ramach Zadania 3 – zawarto umowy zlecenia z dwoma osobami do sprawowania
opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w dwóch Rodzinnych Domach Dziecka
(po 120 godz. miesięcznie w okresie IV-XII.2016r.).
4. W ramach Zadania 4:
 przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia
w rodzinie” dla 15-osobowej grupy opiekunów zastępczych w formie warsztatu
nt. „Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać, żeby usłyszeć” (18 godz. – w terminie
30.09.2016-24.10.2016),
 przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia
w rodzinie” dla 15-osobowej grupy opiekunów zastępczych w formie warsztatu
nt. „Między dorosłymi a dziećmi” (18 godz. – w terminie 28.10.2016-14.11.2016),
 przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia
w rodzinie” dla 15-osobowej grupy opiekunów zastępczych w formie warsztatu
nt. „Porozumienie bez przemocy” (18 godz. – w terminie 21.11.2016-29.11.2016),
 przeprowadzono szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 20-osobowej
grupy opiekunów zastępczych nt. „Wychowanie dzieci z zaburzeniami więzi”
(24 godz. – w terminie 09.11.2016-20.12.2016),
 przeprowadzono szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 20-osobowej
grupy opiekunów zastępczych nt. „Każde dziecko ma swoje mocne strony”
(24 godz. – w terminie 15.11.2016-19.12.2016),
 przeprowadzono szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 20-osobowej
grupy opiekunów zastępczych nt. „Rola rodzica w pomocy psychologicznopedagogicznej organizowanej dla dziecka” (24 godz. – w terminie 02.12.201621.12.2016).
5. W ramach Zadania 5 – prowadzono dwie grupy wsparcia, w tym dla:
 opiekunów zastępczych dzieci ujawniających trudności w nauce – 14 osób (18 godz. –
w terminie 24.05. - 01.12.2016),
 opiekunów zastępczych dzieci ujawniających problemy w zachowaniu – 14 osób
(18 godz. – w terminie 30.05. - 12.12.2016).
6. W ramach Zadania 6:
 zorganizowano 10-dniowy obóz profilaktyczno-terapeutyczny w terminie 21.08.201630.08.2016 dla 30 osób (dzieci i młodzieży szkolnej) w Ośrodku Wczasowym
w Sulejowie. Podczas obozu prowadzone były treningi umiejętności społecznych dla
dwóch grup. Zatrudniono specjalistów do prowadzenia treningów, kadrę
wychowawczą oraz kierownika. Zapewniono nocleg, wyżywienie, transport, sale do
prowadzenia treningów i ubezpieczenie.
 przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie socjoterapii dla 12
osób – dzieci i młodzieży z deficytami w rozwoju społecznym i emocjonalnym,
pozostających w rodzinach zastępczych (18 godz. – w terminie 31.10.201616.12.2016),
 przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie profilaktyki
przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym (uzależnienia, przemoc) dla 12 osób –
dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, pozostających w rodzinach zastępczych
(18 godz. – w terminie 28.11.2016-22.12.2016).
Działaniami projektowymi w 2016r. objęto łącznie 192 osoby, w tym 46 rodziców
zastępczych i 146 dzieci.
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Zakłada się, że rezultatem projektu będzie poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci
przebywających w pieczy zastępczej oraz wzrost jakości świadczonych usług.
W ramach projektu są zrealizowane zadania przyczyniające się do rozwoju usług:
poradnictwa specjalistycznego, opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zapewnienia
osób do sprawowania opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, usług szkoleniowych
dla rodzinnych form pieczy zastępczej, grup wsparcia.
XI.

KONTROLE JEDNOSTEK NADZOROWANYCH

W 2016r. 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
przeprowadzono 2 kontrole WTZ w terminach 22-25 kwietnia 2016r. oraz 5 -6 grudnia 2016r.
i swym zakresem obejmowały sprawdzenie:
1. Prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników.
2. Ważności posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz treści zawartych w nich
wskazań.
3. Prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności merytorycznej,
w tym Rady Programowej; współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.
4. Prawidłowości zatrudnienia i kwalifikacje kadry.
5. Zgodności prowadzenia WTZ z postanowieniami Umowy Nr 1/2003 z dnia 10
października 2003r. zawartej pomiędzy Chrześcijańskim Stowarzyszeniem
Dobroczynnym, a Powiatem Radomszczańskim o dofinansowanie kosztów tworzenia
i działalności warsztatu terapii zajęciowej.
6. Zgodności organizacji pracy i zajęć z postanowieniami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
z dnia 25 marca 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 63, poz. 587)
7. Realizacji planu działalności WTZ w Radomsku i indywidualnych programów
rehabilitacji.
8. Prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz środków własnych samorządu powiatowego.
Okres podlegający kontroli to 2015r. i trzy kwartały 2016r.
Zaleceń pokontrolne zobowiązywały podmiot prowadzący WTZ do pilnego zatrudnienia
osoby wykwalifikowanej na stanowisko rehabilitanta. nie sformułowano. Do zaleceń
pokontrolnych zastosowano się.
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.
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Liczba miejsc statutowych - 60.
Na dzień 31 grudnia 2016r. stan mieszkańców wynosił 60 osób, w tym mieszkańcy na tzw.
starych zasadach to 12 osób (współfinansowanie pobytu tych osób z dotacji z budżetu
państwa).
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2016. stanowił kwotę - 2.980,00 zł.
W 2016r. w DPS w Radomsku umieszczono 18 nowych mieszkańców.
Planową kontrolę DPS przeprowadzono w dniach 30 – 31 sierpnia 2016r.
Zakresem kontroli objęto sprawdzenie:
- zapewnienia potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających (stan wyposażenia
pokoi mieszkalnych, posiłki, stan odzieży, obuwia, utrzymania czystości, pomoc w
podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomoc w załatwianiu spraw
osobistych),
- realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców,
- przechowywanie środków pieniężnych mieszkańców i przedmiotów wartościowych,
- zatrudnienie i kwalifikacje kadry zespołu terapeutyczno - opiekuńczego,
- szkolenia pracowników zespołu terapeutyczno - opiekuńczego
- prowadzenie dokumentacji mieszkańców 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 2016r. pełne obłożenie miejsc statutowych. Mieszkańcy na tzw. starych
zasadach – 78 osób (57,35 % ogółu).
Średni miesięczny koszt utrzymania
w 2016r. stanowił kwotę – 2.824,80 zł.

mieszkańca

DPS

w

Radziechowicach

W 2016r. w DPS w Radziechowicach umieszczono 12 nowych mieszkańców.
Planową kontrolę DPS przeprowadzono w dniach 22 – 23 listopada 2016r.
Zakresem kontroli objęto sprawdzenie:
- zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających (stan wyposażenia
pokoi mieszkalnych, posiłki, stan odzieży, obuwia, utrzymania czystości, pomoc w
podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomoc w załatwianiu spraw
osobistych),
- realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców,
- przechowywanie środków pieniężnych mieszkańców i przedmiotów wartościowych,
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- zatrudnienie i kwalifikacje kadry zespołu terapeutyczno - opiekuńczego,
- szkolenia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego,
- prowadzenie dokumentacji mieszkańców w zakresie pracy socjalnej.
Zalecenia pokontrolne dotyczyły:

XII.



Konieczności zweryfikowania kwoty odpisu należności za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej co do jednego mieszkańca w związku z nieobecnością mieszkańca.



Konieczności niezwłocznego zatrudnienia instruktora terapii zajęciowej.



Opracowywania indywidualnych planów wsparcia wspólnie z mieszkańcem DPS,
o ile udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa
w nim mieszkańca.



Stosowania pisemnego powiadamiania osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela
ustawowego o terminie przyjęcia do domu.



Konieczności przechowywania w aktach DPS oryginalnych odpisów postanowień
sądowych /aktów poświadczenia dziedziczenia, stanowiących podstawę wypłaty
środków pieniężnych z depozytu po zmarłym mieszkańcu.



Przed przyjęciem osoby do domu, ustalanie jej aktualnej sytuacji w miejscu
zamieszkania lub pobytu. W sytuacji, gdy przyjęcie następuje w trybie nagłym bądź
odległość dzieląca Dom Pomocy Społecznej od miejsca zamieszkania lub pobytu
osoby skierowanej jest znaczna, jej aktualną sytuację ustala się na podstawie rozmów
telefonicznych, zaleca się sporządzanie notatek służbowych w przedmiotowych
sprawach.



W sytuacji, w której wypłacono środki z depozytu na podstawie upoważnień, które nie
mają mocy dokumentu urzędowego, należy uzyskać od spadkobierców oświadczenia,
iż upoważnili wskazaną osobę do odbioru środków z depozytu po zmarłym
mieszkańcu DPS.



Przestrzegać zasady, że poświadczenia własnoręczności podpisu mogą dokonać wójt,
burmistrz, prezydent lub notariusz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie sporządzania niektórych
poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. z 2007r., Nr 27,
poz. 185).
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 w poszczególnych gminach
powiatu, 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.
27

W 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zatrudniało na etacie jednego
psychologa dla ww. potrzeb, który udzielił 246 porad. 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 2016r. z tej pomocy
skorzystało 67 osób, którym udzielono 76 porad. W szczególności zakres porad obejmował
sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa podatkowego i opłat, prawa
administracyjnego, prawa lokalowego.
W trzech gminach powiatu radomszczańskiego, tj. Wielgomłyny, Masłowice, Żytno
okresowo uruchomiono Punkty Konsultacyjne, w których psycholog i radcy prawni pełnili
dyżury w wymiarze po 2 godziny miesięcznie, udzielając bezpłatnych porad prawnych
i psychologicznych mieszkańcom ww. gmin. W 2016r. z tej pomocy skorzystało 31 osób,
którym udzielono 36 porad.
ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE ORAZ GRUPY WSPARCIA

XIII.

1. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji ww. zadania został opracowany Program
zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci zagrożonych problemem przemocy
w rodzinie. Na postawie tego programu przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla
rodziców z rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, w formie trzydniowych
spotkań warsztatowych (łącznie 16 godzin). Rekrutacje do udziału w szkoleniu
przeprowadzono oparciu o współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu
radomszczańskiego. Do zajęć zgłoszonych zostało 15 osób. Ostatecznie ukończyło je 6 osób.
2. PCPR prowadził również nabór do udziału w Grupach wsparcia dla osób:




pokrzywdzonych przemocą w rodzinie,
rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi,
osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.

W związku z brakiem osób chętnych grupa wsparcia dla pokrzywdzonych przemocą
w rodzinie oraz rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi nie została zawiązana.
Od dnia 10.06.2016r. rozpoczęła pracę grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. W
2016r. odbyło się 7 spotkań tej grupy, a uczestniczyło w nich od 6 do 14 osób.
XIV.

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
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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 2016r. PCPR wydał w tej sprawie 365 decyzji administracyjnych, tj.:
 287 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych w szczególności z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej,
bezrobocie zobowiązanych,
 76 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
 2 decyzje w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
XV.

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 2016r. sporządzono 23 pozwy w sprawach alimentacyjnych na rzecz 27 dzieci przeciwko
22 pozwanym. W tym samym okresie uczestniczyliśmy w 31 postępowaniach w Sądzie
Rejonowym w Radomsku w przedmiocie ustalenia świadczeń alimentacyjnych.
XVI.

ODPŁATNOŚĆ GMIN

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
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.
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Tabela Nr 10. Dochody uzyskane przez powiat w 2016r. z tytułu odpłatności gmin za dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych

Lp.

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

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

R a z e m:

86
6
5
7
1
6
12
4
9
2
5
9
5
4

ODPŁATNOŚĆ
( zł)
199 480,33
14 483,79
3 456,05
22 006,25
1 087,10
22 050,92
34 697,50
8 740,02
20 375,00
7 350,84
10 288,56
24 855,08
8 556,53
20 919,08

161

398 347,05

LICZBA DZIECI

Tabela Nr 11. Dochody uzyskane przez powiat w 2016r. z tytułu wpłat gmin za dzieci
umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Lp.

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

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

LICZBA DZIECI
22
0
4
0
0
0
2
2
0
0
1
0
4
0

ODPŁATNOŚĆ
(zł)
366 116,34
0,00
22 809,61
0,00
0,00
0,00
47 015,20
14 822,77
0,00
0,00
19 764,97
0,00
88 487,50
0,00
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R a z e m:
XVII.

35

559 016,39

WYPOCZYNEK DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH

Corocznie PCPR zapewnia wypoczynek dzieciom pozostającym w rodzinach zastępczych
na terenie powiatu radomszczańskiego. Część pozyskanych skierowań przekazuje dla
Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu dla dzieci z rodzin biednych,
dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo. W br. w ramach współpracy z ZHP w obozie
letnim w dniach 22.07.2016r - 01.08.2016r. w miejscowości Bobolin k. Dąbek uczestniczyło
troje dzieci. W ramach współpracy z Łódzkim Kuratorium Oświaty w Łodzi 74 dzieci
z rodzin zastępczych i rodzin ubogich brało udział w koloniach letnich w Korbielowie
w dniach 17.08.2016r. - 30.08.2016r.
XVIII.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016r.

Plan dochodów – 927 453zł
Wykonanie ogółem w kwocie – 1.001.618,92zł (108 %) przedstawia poniższa tabela.
§

Wyszczególnienie

O920 Pozostałe odsetki

Plan 2016

Wykonanie

Wyk. %

0,00

0,00

0,00

2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz JST

562 500,00

559 016,39

99,38

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

562 500,00

559 016,39

99,38

5 040,00

8 299,38

164,67

0,00

113,60

0,00

100,00

341,30

341,30

2 840,00

10 205,26

359,34

2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz JST

330 300,00

398 347,05

120,60

85204 Rodziny zastępcze
Wpływy ze sprzedaży składników
O870 majątkowych

338 280,00

417 306,59

123,36

0,00

0,00

0,00

1 300,00

3 047,04

234,39

0,00

376,80

0,00

1 300,00

3 423,84

263,37

13 000,00

7 455,00

57,35

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

O920 Pozostałe odsetki
O970 Wpływy z różnych dochodów
85218 PCPR
O690 Wpływy z różnych opłat - karta parkingowa
O920 Pozostałe odsetki
Powiatowe Zespoły Do Spraw Orzekania o
85321 Niepełnosprawności.

0,00

2,22

0,00

13 000,00

7 457,22

57,36

O970 Wpływy z różnych dochodów - obsługa

12 373,00

12 373,00

100,00

85324 PFRON - Aktywny samorząd

12 373,00

12 373,00

100,00

O927 Pozostałe odsetki - EFS

0,00

2 041,88

0,00

O929 Pozostałe odsetki - BP

0,00

0,00

0,00
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85395 Pozostała działalność - EFS
Razem

0,00

2 041,88

0,00

927 453,00 1 001 618,92

108,00

Największy udział w zrealizowanych dochodach miały wpływy z wpłat gmin za dzieci
umieszczone w pieczy zastępczej.
SZKOLENIA KADRY PCPR I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ:

XIX.

W 2016r. pracownicy PCPR skorzystali ze szkoleń/warsztatów o następującej tematyce:



















Szkolenie „Zmiany w podleganiu ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących
pracę na podstawie umowy zlecenia, które weszły w życie od 01 stycznia 2016r.”,
Szkolenie z zakresu elektronicznych zwolnień lekarskich tzw. E-ZLA,
Szkolenie „Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa”,
Szkolenie „Prawo pracy i umowy cywilnoprawne najnowsze zmiany”,
Szkolenie „Zmiany w rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonej ustawą 500+.
Dodatek wychowawczy oraz niektóre inne zmiany w ustawie o wspieraniu rodzinie
i systemie pieczy zastępczej.”,
Szkolenie „Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej
jednostek budżetowych, również po zmianach przepisów w tym zakresie”,
Szkolenie „Ochrona danych osobowych w kontekście działań pomocy społecznej
dotyczących przetwarzania danych wrażliwych oraz dylematy pieczy zastępczej
dla powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej
z województwa łódzkiego”,
Konferencja metodyczna „Cyberuzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania.
Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dziecka.”,
międzynarodowa konferencja pt. „Problemy uchodźctwa wyzwaniem współczesnej
Europy”,
Spotkanie dla przedstawicieli Powiatowych Społecznych Rad Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych oraz przedstawicieli powiatów z regionu łódzkiego „Dobre
praktyki. Wybrane usługi społeczne świadczone na rzecz osób z różnymi
niepełnosprawnościami”,
XI Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich
Ośrodków Pomocy Rodzinie „Zawsze z Rodziną”,
Konferencja „Projektowanie uniwersalne – dostępność bez ograniczeń”,
Szkolenie „Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro – nowe uregulowania prawne
w zakresie odpowiedzialności, planowania, opisu przedmiotu zamówienia
i szacowania wartości, regulaminu i sposób dokumentowania”,
Szkolenie dla pracowników socjalnych – członków zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności,
Szkolenie „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – nowelizacja
przepisów ustawy, aktów wykonawczych”,
Wojewódzka konferencja „Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy”.

W 2016r. zorganizowano wspólne szkolenie dla pracowników PCPR oraz pracowników
Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu z tematyki „Dziecko krzywdzone – pomoc
dziecku i rodzinie””. Szkolenie poprowadzone było przez pracownika Stowarzyszenia na
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Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz spotkanie
„Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych.
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WYKAZ ZREALIZOWANYCH POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY
SPOŁECZNEJ I PIECZY ZASTĘPCZEJ OKREŚLONYCH W
SPRAWOZDANIU ZA ROK 2015R.

1. Uchwałą Nr 137/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia
25 października 2016r. utworzone zostało Mieszkania Usamodzielnienia dla
usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, tj. dorosłej młodzieży
opuszczającej rodziny zastępcze bądź placówki opiekuńczo-wychowawcze. W oparciu o ww.
mieszkanie powiat zabezpiecza okresowo schronienie dla tej grupy podopiecznych, gdzie
przy współpracy specjalistów PCPR (pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego)
wychowankowie nabywają umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w
integracji ze społecznością lokalną.
Mieszkanie funkcjonuje w lokalu Nr 1 w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
przy ul. Piastowskiej 21. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i liczy 46,15 m2.
Mieszkanie jest wyremontowane, wyposażone w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego,
meble. Zgodnie z ww. uchwałą w mieszkaniu mogą jednocześnie zamieszkiwać trzy dorosłe
osoby i jedno dziecko (w przypadku wychowanki z małym dzieckiem).
2. W oparciu głównie o środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 na realizację projektu „Szansa w rodzinie zastępczej”
rozwinęliśmy ofertę poradnictwa specjalistycznego dla rodzin zastępczych, w tym dla dzieci i osób
dorosłych. Środki te pozwoliły nam na zapewnienie uczestnikom projektu wsparcia ze strony
terapeuty rodzinnego, terapeuty uzależnień, psychologa, pedagoga poprzez realizacje poradnictwa
indywidualnego i grupowego, szkoleń realizowanych przez ww. specjalistów, warsztatów, treningów
mających na celu poszerzenie wiedzy, nabycie nowych umiejętności.

2.
W 2016r. uruchomiono na terenie powiatu dwa Rodzinne Domy Dziecka, jeden na
terenie miasta Radomsko, drugi na terenie Gminy Radomsko. Domy dysponują 16 miejscami
i w 2016r. zapewniły na stałe bądź okresowo opiekę i wychowanie dla 28 dzieci. Jeden
spośród ww. RDD powstał przez przekształcenie z pogotowia rodzinnego.
Ponadto uruchomiono dodatkowo dwie rodziny zawodowe (jedna w Radomsku, druga w
Gminie Dobryszyce), które w ubr. zapewniły opiekę 6 dzieciom.
WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I PIECZY
ZASTĘPCZEJ NA ROK 2017
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
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tego zadania wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej i zatrudnienia specjalistów
(psycholog, terapeuta, prawnik, pracownik socjalny).
2. Konieczność uruchomienia całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.
3. Konieczność uruchomienia Ośrodka Wsparcia dla Dzieci o Statusie Placówki
Opiekuńczo- Wychowawczej Wsparcia Dziennego o zasięgu ponagminnym.
4. Dalszy rozwój sieci rodzinnych form opieki nad dzieckiem osieroconym naturalnie lub
społecznie na terenie powiatu radomszczańskiego poprzez tworzenie zawodowych
i niezawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
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