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SPRAWOZDANIE
za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
Stan na dzień 31.12.2011r.

I.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Powiat giżycki na swoim terenie posiada dwie placówki opiekuńczowychowawcze: placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego pn. Placówka
Rodzinna w Zelkach i placówkę wielofunkcyjną - Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce”
w Giżycku.
Z dniem 01.02.2007r. powiat zlecił prowadzenie giżyckiej placówki opiekuńczowychowawczej - Caritas Diecezji Ełckiej - Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce”
w Giżycku. Aktualnie placówka zapewnia opiekę dzieciom w grupach socjalizacyjnych –
42 miejsca; w grupie usamodzielnienia – 8 miejsc; w grupie interwencyjnej – 7 miejsc,
ponadto prowadzi 2 mieszkania chronione dla 2 usamodzielnionych wychowanków
i hostel dla osoby z dzieckiem/dziećmi, dotkniętych przemocą w rodzinie (2 miejsca).
W trakcie pobytu w hostelu, podejmowane są działania we współpracy z psychologiem,
terapeutą, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, zmierzające do rozwiązania kryzysu.
Placówka przeszła reorganizację. Dnia 30.04.2010r. Wojewoda WarmińskoMazurski wydał na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie niepublicznej
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu wielofunkcyjnego.
W założeniach grupa usamodzielnienia przygotowuje wychowanków m.in. do
samodzielnego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych, uczy planowania wydatków
i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, przygotowuje wychowanków do nabywania
praktycznych umiejętności w zakresie drobnych napraw, itp. Natomiast grupa
interwencyjna zapewnia dzieciom doraźną opiekę całodobową na czas trwania sytuacji
kryzysowej.
Aktualnie podpisana została kolejna umowa z Caritas Diecezji Ełckiej na
prowadzenie placówki, która zacznie obowiązywać z dniem 01.02.2012r.
Łącznie na dzień 31.12.2011r. placówka dysponowała 61 miejscami.
1. Liczba wychowanków na dzień 31.12.2011r.:
- Dom Św. Faustyny w Giżycku:
grupy socjalizacyjne- 36
grupa usamodzielnienia- 8
grupa interwencyjna- 0
mieszkanie- hotel- 0
mieszkanie chronione - 2
- Placówka Rodzinna w Zelkach – 8
2. Skierowania:
W okresie sprawozdawczym do Domu Św. Faustyny w Giżycku skierowano:
- do grupy socjalizacyjnej – 10 małoletnich (12 skierowań dot. 10 dzieci - dwoje dzieci
skierowano w ciągu roku dwukrotnie),
- do grupy interwencyjnej – 0,
- do hostelu – 0,
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- w mieszkaniu chronionym przebywały 3 osoby.
3. Usamodzielnienia z placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych,
schronisk dla nieletnich, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych:
9 usamodzielnionym wychowankom placówek udzielono pomocy na kontynuowanie
nauki. Wysokość jednego świadczenia to 494,10zł.
Łącznie na kontynuowanie nauki wydatkowano: 29.581,68zł. (61 świadczeń)
6 wychowankom udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej na łączną
kwotę 28.767,00zł. (6 świadczeń)
5 usamodzielnionym wychowankom udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie na
łączną kwotę 32.940,00zł. (5 świadczeń)
Razem na pomoc usamodzielnianym wydatkowano: 91.288,68zł.
Z usamodzielnianymi prowadzona jest praca socjalna polegająca na pomocy w
pozyskaniu mieszkania, pomocy w: pisaniu pism urzędowych, załatwianiu spraw
związanych z opłatami za mieszkanie, zakupami, pozyskaniu zatrudnienia, udzielaniu
porad, motywowaniu do nauki, itp.
4. Zwrot kosztów utrzymania za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych.
W 2011r. uzyskano zwrot kosztów od opiekunów prawnych i rodziców biologicznych
dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach
zastępczych na kwotę 2.060,41 zł.
5. Porozumienia zawarte pomiędzy powiatem giżyckim, a innymi powiatami,
dot. ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i rodzinach zastępczych.
PCPR w 2011r. prowadził merytoryczną obsługę porozumień.
Według stanu na dzień 31.12.2011r.:
a) 3 małoletnich pochodzących z powiatu giżyckiego przebywało w placówkach
na terenie innych powiatów (w tym 2 dzieci na terenie Powiatu Mrągowskiego
a 1 dziecko na terenie Powiatu Gołdapskiego),
b) z kolei w placówkach na terenie powiatu giżyckiego przebywało 14 dzieci
pochodzących z innych powiatów (w tym 1 dziecko z Powiatu Elbląskiego,
4 dzieci z Powiatu Działdowskiego, 4 dzieci z Miasta Elbląg,
2 dzieci z Powiatu Kętrzyńskiego, 3 dzieci z Powiatu Mrągowskiego).
Według stanu na dzień 31.12.2011r.:
a) 13 małoletnich pochodzących z powiatu giżyckiego przebywało w rodzinach
zastępczych
na
terenie
innych
powiatów
(w
tym
1
dziecko
na terenie Powiatu Piaseczno, 1 dziecko w Powiecie Węgorzewskim, 3 dzieci
w Powiecie Krotoszyńskim, 1 dziecko na terenie Miasta Suwałk, 1 dziecko
w Powiecie Ostródzkim, 1 dziecko na terenie Powiatu Piskiego, 2 dzieci
w Powiecie Działdowskim, 2 dzieci w Powiecie Kolno, 1 dziecko na terenie
Miasta Warszawy),
b) z kolei w rodzinach zastępczych na terenie powiatu giżyckiego przebywało
8 dzieci pochodzących z innych powiatów (w tym, 4 dzieci z Powiatu Ełckiego,
1 dziecko z Powiatu Iławskiego i 3 dzieci z Powiatu Działdowskiego).
Małoletni, którzy przebywali w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
i w rodzinach zastępczych na dzień 31.12.2011r. nadal przebywają w w/w formach opieki.
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6. Nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.
PCPR przeprowadziło w 2011r. dwie kontrole w Domu Św. Faustyny w
Giżycku w zakresie:
1) zaopatrzenie wychowanków w środki czystości/higieny osobistej. W wyniku tej
kontroli zespół kontrolny stwierdził, że dokumentacja prowadzona w zakresie środków
czystości nie jest ujednolicona i jest mało czytelna. Wychowankowie w zakresie
faktycznego zaopatrzenia w środki czystości i higieny osobistej zaopatrzeni są
dostatecznie. Zastrzeżenia budził stan szczoteczek do zębów. Wystosowano zalecenia
pokontrolne, które zostały zrealizowane.
2) zaopatrzenie wychowanków w podręczniki i przybory szkolne, odzież, obuwie,
bieliznę osobistą. W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził, że istnieją braki
w wyposażeniu w obuwie zimowe, kurtki, piżamy oraz kapcie, a nowo przyjmowane
dzieci nie są od razu po przyjęciu wyposażane w odzież i obuwie. Wystosowano zalecenia
pokontrolne. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania brak informacji o realizacji
zaleceń.
Protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne z w/w kontroli zostały przekazane
Zarządowi Powiatu.
Ponadto przeprowadzono kontrolę Placówki Rodzinnej w Zelkach w zakresie
zaopatrzenia wychowanków w podręczniki i przybory szkolne, odzież, obuwie, środki
higieny osobistej, kieszonkowe oraz kontrolę Powiatowego Ośrodka AdopcyjnoOpiekuńczego w zakresie realizacji szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych.
W przypadku obu kontroli wobec braku nieprawidłowości – nie wystosowano
zaleceń.

II. Rodziny zastępcze - dział 852 rozdz. 85204
1. Liczba rodzin (ogółem): 103
- liczba rodzin spokrewnionych : 93
- liczba rodzin niespokrewnionych: 4
- liczba rodzin zawodowych niespokrewnionych : 6
2. Liczba dzieci: 160
- liczba dzieci w rodzinach spokrewnionych : 123
- liczba dzieci w rodzinach niespokrewnionych : 6
- liczba dzieci w rodzinie zawodowej niespokrewnionej : 31
3. Ogółem liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężne wynosi 161.
(wraz z umowami zawodowych rodzin zastępczych).
4. Ogółem wydatki z przeznaczeniem na pomoc rodzinom zastępczym na dzień
31.12.2011r. wyniosły: 1.802.103,00 zł. (wraz z usamodzielnianymi wychowankami
rodzin zastępczych i pochodnymi od umów zlecenie z zawodowymi rodzinami
zastępczymi).
Na dzień 31.12.2011 r. wypłacono pomoc pieniężną rodzinom zastępczym na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania, jednorazową pomoc pieniężną związaną z
przyjęciem dziecka do rodziny, wynagrodzenia dla rodzin zawodowych oraz poniesiono

5

koszty związane z prowadzeniem grupy wsparcia na ogólną kwotę 1.585.615 zł, (ilość
świadczeń 1671 z czego:
- rodzinom zastępczym spokrewnionym wypłacono: 1.090.669,00 zł, (ilość
świadczeń: 1311)
w tym:
-comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej
rodzinie zastępczej wyniosła: 1076.469,00 zł (ilość świadczeń: 1302)
-jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny
spokrewnionej dziecka wyniosła: 14.200,00 zł (ilość świadczeń: 9)

- rodzinom zastępczym niespokrewnionym wypłacono: 50.674,00 zł, (ilość
świadczeń: 42)
w tym:
- comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w
niespokrewnionej rodzinie zastępczej wyniosła: 49.174,00 zł (ilość świadczeń: 41)
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny
niespokrewnionej dziecka wyniosła: 1.500,00 zł (ilość świadczeń: 1)
- jednorazowa pomoc losowa wyniosła: 0,00 zł

- rodzinie niespokrewnionej zawodowej wypłacono: 444.272,00 zł. (ilość
świadczeń: 318) z czego:
* pomoc na dzieci wyniosła: 250.761,00 zł (ilość świadczeń: 231)
w tym:
-comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymnia dziecka w zawodowej
niespokrewnionej rodzinie zastępczej wyniosła: 248.291,00 zł (ilość świadczeń: 250)
-jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny
zawodwej niespokrewnionej dziecka wyniosła: 2.470,00 zł (ilość świadczeń: 2)
-jednorazowa pomoc losowa wyniosła: 0,00 zł

* wynagrodzenia zawodowym rodzinom zastępczym wyniosły: 193.511,00zł (ilość
świadczeń: 66)
Do 31.12.2011 r. powstało 11 nowych rodzin zastępczych, do których przyjęto 18
dzieci.
Do zawodowej rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze
pogotowia przyjęto 6 dzieci (troje dzieci 2 –krotnie w ciągu roku, tj. powróciło do matki
biologicznej, po czym w drugim półroczu ponownie zostało umieszczonych). Łącznie do
31.12.2011 w rodzinie było 9 umieszczeń. Z tej samej rodziny 1 dziecko zostało
przekazane do niespokrewnionej rodziny zastępczej i 1 do zawodowej niespokrewnionej z
dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej.
1 dziecko zostało przeniesione z zawodowej rodziny zastępczej do placówki
wielofunkcyjnej w Giżycku.
2 dzieci z niespokrewnionej rodziny zastępczej powróciło pod opiekę matki
biologicznej.
2 dzieci ze spokrewnionej rodziny zastępczej zostało skierowane do placówki
wielofunkcyjnej w Giżycku.
1 dziecko ze spokrewnionej rodziny zastępczej zostało przeniesione do innej
spokrewnionej rodziny zastępczej.
4 dzieci ze spokrewnionych rodzin zastępczych powróciło do rodziców
biologicznych.
2 dzieci z niespokrewnionej rodziny zastępczej powróciło do matki biologicznej.
2 dzieci z zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny
zastępczej powróciło do matki.
9 wychowanków ukończył 18 lat, z których 4 opuściła rodziny zastępcze a 5
pozostała nadal w rodzinie zastępczej.
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Z dniem 30.06.2011r. wygasła umowa z 1 zawodową rodziną zastępczą, z której 1
wychowanka ukończyła 18 lat i opuściła rodzinę, a 2 pozostałych wychowanków zostało
skierowanych do placówki rodzinnej w Zelkach.
Należy dodać, że w bieżącym roku, rodziny zastępcze otrzymały wyższą pomoc
zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2010 Rada Powiatu w Giżycku z dnia 28 grudnia 2010r.
Stawki procentowe, wg których wypłacana jest pomoc, podwyższone zostały o 10%
podstawy (tj. 10% z kwoty 1647,00 zł) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011
roku.

5. Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych:
Liczba osób usamodzielnianych, otrzymujących comiesięczną pomoc pieniężną na
kontynuowanie nauki: 33
Wypłacono comiesięczne świadczenie na kontynuację nauki w/w osobom na łączną kwotę:
125.910,00 - ilość świadczeń -257.
na

Liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono
pomocy pieniężnej
usamodzielnienie: 10
Wypłacono świadczenia pieniężne w/w osobom na łączną kwotę: 51.057,00 zł.

Liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono pomocy na zagospodarowanie w
formie rzeczowej: 8.
Wypłacono świadczenia pieniężne w/w osobom na łączną kwotę: 39.521,00 zł.
2 usamodzielniane wychowanki z rodzin zastępczych przebywają w mieszkaniu
chronionym

III. Domy Pomocy Społecznej
Wpłynęło 29 spraw dotyczących przyjęcia do DPS w Giżycku:
1. Liczba mieszkańców przebywających w DPS w Giżycku wg stanu na 31.12.2011 r. –
130 os. (statutowa liczba miejsc 131)
2. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób w
podeszłym wieku w roku 2011 wynosi 2.236,39 zł. Ponadto od 1 września 2011r.
placówka uzyskała zezwolenie Wojewody na prowadzenie 33 miejsc dla osób przewlekle
somatycznie chorych.
3. Wydano 18 decyzji o umieszczeniu w DPS wg nowych zasad tj. w kosztach utrzymania
mieszkańca DPS partycypuje gmina. Obecnie przebywa 69 osób skierowanych wg nowych
przepisów.
4. Zarejestrowano 4 konsultacje dot. przyjęcia do DPS ze względu na nieprawidłową
kwalifikację osób przez wzgląd na stan zdrowia.
5. Zarejestrowano 1 zgon w trakcie konsultacji dot. przyjęcia (związku z tym nie została
podjęta decyzja)
6. Zarejestrowano 4 rezygnacje (związku z tym osoby nie zostały umieszczone)
7. Zarejestrowano 1 prośbę mieszkańca DPS w Giżycku o przeniesienie do DPS
w Krakowie oraz 1 prośbę o przeniesienie do DPS w Kowalach Oleckich.
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8. Przeprowadzono kontrolę w DPS w zakresie realizacji indywidualnych planów wsparcia
w wyniku której wykazano nieprawidłowości (brak konsekwencji w zapisach) w zakresie
realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia w DPS w Giżycku w obszarze oceny
(ewaluacji) Indywidualnych Planów Wsparcia.
9. Wydano 20 decyzji w zakresie odpłatności za pobyt w DPS w Giżycku w związku ze
zmianą dochodu mieszkańców DPS- u
10. Z usług DPS narastająco od początku 2011r. skorzystało 143 osób.

IV. Środowiskowe Domy Samopomocy
Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Rynie i Giżycku to zadanie
rządowe realizowane przez powiat.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku (dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
– Ośrodek Wsparcia o statutowej liczbie miejsc 34. Obecnie stan uczestników na dzień
31.12.2011r. - 30 osób. W ośrodku funkcjonują również 4 miejsca całodobowego pobytu.
Z usług ŚDS w Giżycku narastająco od początku roku skorzystało 45 osób.
Nowoskierowanych - 11 osób
2. 6 osób ponosiło w 2011r. odpłatność za korzystanie ze specjalistycznych usług ŚDS
w Giżycku, w tym 5 osób związku z przekroczeniem obowiązującego kryterium
dochodowego a jedna 1 osoba za korzystanie z miejsca całodobowego pobytu w ŚDS
w Giżycku. 1 osoba została zwolniona z odpłatności.
3. W ramach nadzoru w dniu 29 czerwca b. r. przeprowadzono kontrolę w ŚDS w Giżycku
zakresie: realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego
w wyniku której nie stwierdzono uchybień.
Zadanie zlecone przez powiat giżycki organizacji pozarządowej.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie prowadzony przez RYSIPON w Rynie
o statutowej liczbie miejsc 22. Skierowano 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Obecnie stan uczestników: 22 osoby. Z usług ŚDS w Rynie narastająco od początku roku
skorzystało 25 osób. Nowoskierowano 3 osoby
5. 6 osób ponosiło w 2011r. odpłatność za korzystanie ze specjalistycznych usług ŚDS w
Rynie w związku z przekroczeniem obowiązującego kryterium dochodowego.

V. Rehabilitacja społeczna
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2011 realizowane były na
podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z 2011r.) oraz
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym rozporządzenia określającego rodzaje
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z
2002r. z późn. zm.). Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu przekazane zostały w miesiącu lutym
2011r. Rada Powiatu dokonała podziału tychże środków na zadania nałożone na powiat
ustawą, co nastąpiło na sesji w dniu 31 marca 2011r. W związku z tym, że przekazane
w lutym środki PFRON były znacznie mniejsze w stosunku do roku 2010 (o ponad 200
tys. zł) zmuszeni byliśmy do pojęcia kroków zmierzających do ograniczenia wydatków we
wszystkich działach, aby w miarę posiadanych funduszy zabezpieczyć większość potrzeb
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osób niepełnosprawnych. Natychmiast po podziale środków dokonanym przez Radę
Powiatu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji wyznaczonych
zadań. Przyjęte wcześniej wnioski, zarówno na turnusy rehabilitacyjne jak i na likwidację
barier, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz sport, kulturę, turystykę i rekreację zostały komisyjnie
rozpatrzone i wdrożone do realizacji. W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do zwrotu
środków za zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na które osoby
niepełnosprawne czekały po kilka tygodni, równocześnie przystąpiliśmy do realizacji
wniosków na likwidację barier, turnusów rehabilitacyjnych oraz z zakresu sportu, kultury,
rekreacji i turystyki.
Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej uchwałą Rady Powiatu
zostały przyznane środki w wysokości 1.031.871,00 zł, z czego 739.800,00 zł stanowiły
środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rynie i Giżycku i kwota ta z całej
puli środków PFRON nie podlegała podziałowi przez Radę Powiatu, gdyż jest to forma
zobowiązania PFRON na finansowanie istniejących WTZ-ów, a wyliczana jest na jednego
uczestnika × ilość uczestników × 12 miesięcy. Pozostała kwota, tj. 292.071,00zł
podzielona została na poszczególne zadania w następujący sposób:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 77.000,00zł,
- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych - 50.000,00zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze – 158.071,00zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 7.000,00zł,
Na sesji Rady powiatu w dniu 30 czerwca 2011r., w związku z otrzymaniem dodatkowej
puli środków PFRON, kwoty powyższe skorygowano i przedstawiały się następująco:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 92.992,00zł,
- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych - 65.000,00zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze – 259.152,00zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 5.919,00zł,
W ramach powyższych środków przyjęliśmy do realizacji w roku 2011 198
wniosków na turnusy rehabilitacyjne, 58 wniosków na likwidację barier funkcjonalnych,
siedem wniosków z zakresu sportu, kultury turystyki i rekreacji oraz 786 wniosków na
dofinansowanie zakupów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Ze względu na coraz mniejsze środki PFRON, w uzgodnieniu z Powiatową
Społeczną Radą Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w roku bieżącym
dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego otrzymują w pierwszej kolejności
osoby, które jadą po raz pierwszy, oraz te, które nie korzystały z dofinansowania
w roku 2010. Z dofinansowania skorzystało w roku 2011 67 osób, w tym 18 dzieci.
Dzięki obniżeniu wysokości dofinansowania osobom dorosłym o 20% w stosunku do
kwot wynikających z rozporządzenia (podstawą jest §6 ust.3 rozporządzenia MPiPS z
dnia 15.11.2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych) z dofinansowania
skorzystało więcej osób dorosłych, niż byłoby to możliwe przy pełnej stawce
dofinansowania. Nie obniżaliśmy stawek dofinansowania w przypadku dzieci,
bowiem ich liczba w stosunku do osób dorosłych jest niewielka a ponadto dziecko
musi jechać z opiekunem, co podwyższa koszty dla rodziny.
2. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych.
W okresie sprawozdawczym przyjęto 58 wniosków na likwidację barier, w tym 52
wnioski na likwidację barier architektonicznych (Z czego 6 wniosków dzieci) oraz 6
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wniosków na likwidacje barier w komunikowaniu się i technicznych (w tym 3
dzieci).
Z sześciu wniosków w komunikowaniu się i technicznych 4 zostały zrealizowane
pozytywnie a dwa negatywnie, zaś wnioski o likwidację barier architektonicznych: 12
pozytywnie, w tym jedno dziecko.
3. Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
W okresie sprawozdawczym przyjęto 786 wniosków na dopłaty do w/w
przedmiotów, w tym 62 wnioski dot. dzieci. Zrealizowano zaś 724 , ze względu na
brak środków na załatwienie wszystkich wniosków. Na rok 2012 przeszło 62
wnioski, w tym 5 dzieci, na kwotę 12.789,94zł, z czego dzieci - 524,40zł. Taka ilość
zrealizowanych wniosków to także wynik przesunięcia na sesji Rady Powiatu w dniu
15.12.2011r. środków niewykorzystanych przez Powiatowy Urząd Pracy na zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 35.000,00zł.
4. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji.
W okresie sprawozdawczym przyjęto 7 wniosków, lecz ze względu na ograniczone
środki zostało przyznane jedno dofinansowanie do imprezy sportowo-kulturalnorekreacyjno-turystycznej, tj. IX Regaty w klasie DZ Osób Niepełnosprawnych.
Impreza ta odbędzie się we wrześniu b.r., a organizowana jest przez Polski Związek
Żeglarzy Niepełnosprawnych w Giżycku.
W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 171
„Kart parkingowych”. Zadanie to wynika z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz
zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Działalność
Warsztatów Terapii Zajęciowej
była
monitorowana
pod
kątem merytorycznym przez pracownika PCPR-u, a od stromy finansowej przez
pracownika starostwa. Odbyły się dwie kontrole problemowe, po jednej w każdej
z jednostek.
Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych uczestniczy w pracach zespołu do
wykorzystania środków unijnych na realizację projektu „Twoja Szansa” poprzez
udział w rozstrzyganiu przetargów związanych z realizacja projektu.

VI.
Powiatowy
Zespół
do
Spraw
o Niepełnosprawności; dział 853 rozdz. 85321.

Orzekania

Orzeka trzy powiaty: węgorzewski, gołdapski i giżycki.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku na
podstawie obowiązujących przepisów realizuje zadania z zakresu orzecznictwa
o niepełnosprawności tj.:
*rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
i niepełnosprawności zawierające wskazania do:
1) odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej
osoby,
2) szkolenia, w tym specjalistycznego,
3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
4) uczestnictwa w terapii zajęciowej,
5) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz
pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
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6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe oraz inne placówki,
7) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
8) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka/osoby
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
10) konieczności korzystania z prawa do zamieszkania wnioskodawcy
oddzielnym pokoju.
*rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
osobom posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których
mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
*wydawanie
legitymacji
dokumentującej
niepełnosprawność
osób
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością.
Komisje mieszkańców w/w powiatów odbywały się w siedzibie Zespołu.
Dane dotyczące działalności Zespołu przedstawiają się następująco:
ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
*liczba złożonych wniosków – 353
*liczba wydanych orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 281
*liczba wydanych orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 60
*liczba wydanych orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia - 7
ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
*liczba złożonych wniosków –2903
*liczba wydanych orzeczeń -2871, w tym:
o pierwszorazowym zaliczeniu do:
znacznego stopnia niepełnosprawności - 514
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 484
lekkiego stopnia niepełnosprawności – 471
niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 37
odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 120
ORZECZENIA DO ULG I UPRAWNIEŃ
*liczba wydanych orzeczeń - 0
LEGITYMACJE
*wydane osobom przed 16 rokiem życia – 115
*wydane osobom powyżej 16 roku życia – 440
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VII. Poradnictwo specjalistyczne:
Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku realizuje zadanie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego.
W 2011r. zadanie początkowo było realizowane przez prawnika i psychologa
PCPR, a od 1 marca 2011r. również przez specjalistów wyłonionych w drodze przetargu
ofertowego. Należy wyjaśnić, że przetargi ofertowe przeprowadzono w lutym 2011r.:
jeden na świadczenie usług psychologicznych w okresie 1 marca do 31 grudnia 2011r.,
a drugi na świadczenie usług terapeutycznych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2011
roku. Po rozstrzygnięciu przetargów ofertowych zatrudniono drugiego psychologa
(na umowę zlecenie - na okres od 1 marca do 31 grudnia 2011r.) oraz podpisano umowę
z NZOZ Poradnią Terapii Uzależnień w Giżycku (umowa zlecenie na okres
od 1 marca do 31 grudnia 2011 r.).
POMOC PSYCHOLOGICZNA:
Udzielona ogółem 285 osób (w tym 58 dzieci), z tego:
* psycholog PCPR udzielił pomocy 163 osobom (w tym 31 dzieciom),
* psycholog zatrudniony na umowę zlecenie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2011r.
udzieli pomocy 122 osobom (w tym 27 dzieciom).
Pomocą psychologiczną zostały objęte dzieci, mężczyźni i kobiety.
Najczęściej poruszane problemy to:
1. Różne formy i etapy przemocy oraz miejsca,
2. Zaburzenia depresyjne / lękowe
3. Inne problemy emocjonalne,
4. Problemy wychowawcze,
5. Rozpad rodziny, rozwód, separacja,
6. Problem alkoholowy w rodzinie,
7. Inne.
POMOC TERAPEUTYCZNA
Realizowana była w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2011r. w formie konsultacji
indywidualnych w ramach których przyjęto 77 osób, w tym 53 kobiety, 23 mężczyzn
i 1 dziecko.
Osoby objęte pomocą to:
* osoby uzależnione – 20 i osoby współuzależnione – 49
(w tym ofiary przemocy – 17, sprawcy przemocy - 5)
* oraz inne - 8.
KONSULTACJE PRAWNE
Z konsultacji prawnych w 2011r. skorzystało 251 osób.
Pomoc polegała na udzielaniu informacji o prawach/uprawnieniach, konsultacjach
w konkretnych sprawach lub na napisaniu indywidualnych pozwów/wniosków, albo
innych pism procesowych i urzędowych (napisano ponad 120 różnego rodzaju pism,
w tym pozwy/wnioski).
Najczęściej poruszane problemy to z zakresu:
1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego,
2. Prawa cywilnego,
3. Sprawy mieszkaniowe,
4. Sprawy/Problemy rodzinne, w tym problemy ze spłatą zobowiązań,
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5. Inne.
Należy dodać, że w okresie sprawozdawczym napisano np. pozwy o rozwód, pozwy
o
zasądzenie
alimentów,
pozwy
o
podwyższenie
alimentów,
pozew
o ustalenie ojcostwa i alimenty, wnioski o uregulowanie kontaktów ojca
z dzieckiem, skargę na czynności komornika, pozew o eksmisję, wnioski
o ubezwłasnowolnienie częściowe, pozew o zniesienie wspólności majątkowej między
małżonkami, wnioski o ustanowienie rodziny zastępczej, wnioski o stwierdzenie nabycia
spadku, wnioski o podział majątku, odwołania od decyzji oraz inne pisma procesowe
i urzędowe.

VIII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Stałymi partnerami, z którymi PCPR współpracuje są: Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, Ryńskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych RISIPON „Dar Serca”. Obu tym stowarzyszeniom zlecamy
prowadzenie i finansujemy działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach
współpracy organizowane są imprezy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
w tym corocznie „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie”.
Ponadto współpracujemy ze Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych, Caritas
Diecezji Ełckiej w zakresie zlecenia zadania - prowadzenia całodobowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej obecnie pn. Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce”.
Współpraca z organizacjami opiera się nie tylko na podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć i ich realizacji, ale również - w przypadku zlecenia zadania i jego
finansowania - na kontrolowaniu i rozliczaniu środków, czy są wydatkowane zgodnie
z przeznaczeniem.
Ponadto PCPR współpracuje ze: Stowarzyszeniem „Promyk”, Stowarzyszeniem
Amazonek, Związkiem Emerytów i Rencistów, Związkiem Sybiraków, Polskim
Związkiem Niewidomych oraz wszystkimi podmiotami wyrażającymi chęć współpracy
w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, na którą jesteśmy otwarci, np. NZOZ
Poradnia Terapii Uzależnień. Prowadzimy również działalność informacyjną w ramach
Punktu Informacyjnego o Organizacjach Pozarządowych.

IX. „TWOJA SZANSA”
Rozpoczęto realizację ze środków unijnych projektu pt. „TWOJA SZANSA”, na
który pozyskano w roku 2011 – 124016,81 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – projekt systemowy w ramach podpisanej w ubiegłym roku umowy z Urzędem
Marszałkowskim na realizację programu na lata 2008-2013. Projektem w roku 2011 objęto
29 osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo z terenu powiatu giżyckiego.
Uczestników projektu zakwalifikowano w ramach umów indywidualnych 19 osób oraz
Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – 10 osób.
W ramach projektu wszyscy beneficjenci w okresie kwiecień – czerwiec 2011r. wzięli
udział w treningu umiejętności społecznych. W ramach umów indywidualnych
sporządzono 19-tu osobom Indywidualny Plan Działania. Beneficjenci PISiZON byli
w maju współorganizatorami imprezy pn. „Biegi Rodzinne”. W maju również
beneficjenci PISiZON współorganizowali „Piknik Rodzinny” w lesie miejskim w Giżycku.
W czerwcu beneficjenci projektu, a w szczególności grupa PISiZON wzięli udział
w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
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Podążając za w/w tematyką, 20 czerwca 2011 powyższa grupa zorganizowała
konferencję pn. „Zrozumieć Mój Świat – uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby
osób z zaburzeniami psychicznymi” .

W czerwcu 2011r. beneficjenci zakwalifikowani w ramach PISiZON uczestniczyli
w wizycie studyjnej w Rynie, podczas której mieli okazję zapoznać się z zasadami
uczestnictwa, funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy. Odwiedzili również Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnię
Inwalidów „Pokój”. Wizytę studyjną uatrakcyjniło zwiedzanie Zamku w Rynie.

W lipcu 2011r. w ramach edukacji zdrowotnej odbył się wykład nt. „Prawidłowe
odżywianie i profilaktyka chorób układu krążenia”. 11 lipca 2011r. beneficjenci
zakwalifikowani w ramach umów indywidualnych wzięli udział w wizycie studyjnej
w Augustowie, gdzie mieli możliwość zapoznania się z przedsiębiorstwem społecznym
„Galeria Smaków” założonym i prowadzonym przez osoby niepełnosprawne. Stosując się
do zasady równego dostępu do kultury i edukacji beneficjenci mieli okazję zapoznać się
z historią, przyrodą oraz zabytkami kultury podczas rejsu statkiem z przewodnikiem
z Augustowa do Studzienicznej.
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W okresie od 28 sierpnia 2011r do dnia 11 września 2011r. odbył się wyjazd na
turnus rehabilitacyjny do miejscowości Jastrzębia Góra, podczas którego nastąpiła
poprawa psychofizyczna uczestników. Podczas turnusu były również przeprowadzone
warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

28 października 2011r. beneficjenci wzięli udział w wizycie studyjnej w Prostkach,
podczas której zapoznali się między innymi z zasadami tworzenia oraz funkcjonowania
spółdzielni socjalnych.

W okresie od 12 września do 30 listopada 2011r. w ramach współpracy z partnerem
- Powiatowym Urzędem Pracy - uczestnicy projektu podnosili swoje kwalifikacje
zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach. 12 osób ukończyło kurs komputerowy, 10
osób warsztaty ceramiczne (podczas których zapoznali się z zasadami zakładania oraz
prowadzenia działalności gospodarczej), 1 osoba kurs obsługa księgowa firm, 4 osoby
sprzedawca z kasą fiskalną, 4 osoby pracownik biurowy z elementami kadr i płac.
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16 listopada 2011r. odbyła się wizyta studyjna do Olsztyna, podczas której
beneficjenci zapoznali się z możliwością zatrudnienia oraz funkcjonowania zakładów
pracy chronionej.
30 listopada 2011r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Beneficjenci
otrzymali pamiątkowe materiały z logo projektu.

W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego
niepełnosprawnych.
Podczas realizacji projektu w roku 2011 zatrudnienie podjęło 5 osób.

ds.

osób

X. Zatrudnienie
Na dzień 31 grudnia 2011r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku zatrudnionych było łącznie 18 osób.
16 osób posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, w tym 4 osoby
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, staż w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku odbywał w okresie od 14 marca do 30 czerwca
2011r. 1 stażysta .
W związku z przejściem na emeryturę głównego księgowego, przeprowadzono
nabór na wolne stanowisko urzędnicze. W ramach otwartego naboru na wolne stanowisko
zatrudniono również pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego „Twoja
Szansa”
Pracownicy PCPR podnosili w roku 2011r. swoje kwalifikacje w formie licznych
szkoleń i kursów.
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XI. Współpraca z zagranicą
Wizyta delegacji powiatu giżyckiego w Departamencie Côtes d’Armor we Francji
była kontynuacją podjętych wspólnych działań i ustaleń z października 2010r. w zakresie
polityki społecznej w ramach szeroko rozumianej współpracy pomiędzy Samorządem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Departamentem Côtes d’Armor z Francji.
Pragniemy przypomnieć, że powiat giżycki został włączony do tej współpracy ze
względu na utworzony i funkcjonujący w powiecie system wsparcia osób
niepełnosprawnych od urodzenia aż po wsparcie osoby starszej. Bardzo znaczący udział
w tworzeniu tego systemu odegrał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie, z którą to jednostką ściśle współpracuje Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
W skład delegacji z Polski wchodziło 30 osób:
• 12 osób niepełnosprawnych (członkowie Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej) – we
wniosku założono udział 13 osób niepełnosprawnych (jedna z osób ze względu na
posiadaną niepełnosprawność sprzężoną i towarzyszące jej problemy zdrowotne odwołała
swój wyjazd),
• 6 przedstawicieli instytucji/urzędów działających na rzecz osób niepełnosprawnych:
- Dyrektor PCPR w Giżycku,
- Dyrektor DPS w Wydminach,
- Wiceprzewodnicząca PSOUU Koło w Giżycku,
- Kierownik ŚDS w Rynie,
- pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku,
- pracownik PCPR w Giżycku.
• 9 opiekunów/terapeutów – we wniosku o dofinansowanie realizacji zadania planowano
udział 8 opiekunów, jednak ze względu na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej,
która u członków Orkiestry najczęściej sprzężona jest z innymi niepełnosprawnościami
oraz biorąc pod uwagę odległość między Polską a Francją zwiększono liczbę opiekunów
o dodatkową osobę.
• 2 kierowców,
• Tłumacz
Pragniemy nadmienić, że podróż do Francji w obie strony odbyła się autokarem,
co w sumie zajęło ponad cztery dni – (15-17.05.2011 – przyjazd w nocy; powrót w nocy
21-23.05.2011).
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CEL WIZYTY
Udział w obchodach 20–lecia współpracy Samorządu Województwa Warmińsko–
Mazurskiego z Departamentem Côtes d’Armor oraz 50–lecia Stowarzyszenia ADAPEI
zajmującego się osobami niepełnosprawnymi poprzez:
− wzajemną wymiana specjalistów, w tym logopedów w ramach stażu na Oddziale
Neonatologii w Szpitalu YVES LE FOLL w Saint-Brieuc,
− koncerty Orkiestry Integracyjnej działającej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku,
− wystawę prac osób niepełnosprawnych z poszczególnych placówek powiatu giżyckiego
(DPS, ŚDS, WTZ, ZAZ),
− promocja powiatu giżyckiego.
Po przybyciu do Francji, delegacja polska podzielona została na dwie grupy
tematyczno-zadaniowe. W skład pierwszej grupy weszli specjaliści z OWI w Giżycku,
którzy odbywali praktyki w szpitalu i CAMPS, a w skład drugiej członkowie orkiestry
integracyjnej, przedstawiciele placówek pomocy społecznej naszego powiatu - w tym
osoby odpowiedzialne za wystawę prac osób niepełnosprawnych.
Grupa I
Wymiana specjalistów z OWI w Giżycku w placówkach medycznych w Cotes d’
Armor była realizacją planu współpracy pomiędzy placówkami powiatu giżyckiego
a Departamentem Côtes d’Armor, opracowanego podczas pobytu delegacji polskiej
w październiku 2010 roku. W wymianie brało udział czterech specjalistów z OWI
w Giżycku: dwóch fizjoterapeutów, logopeda i psycholog oraz tłumacz. Wizyta
przebiegała zgodnie z programem ustalonym przez obie strony. Po dwie osoby przez dwa
dni przebywały w szpitalu i w ośrodku CAMPS.

Celem wizyty w szpitalu na oddziale neonatologicznym było zapoznanie się
z systemem opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, pomiędzy 24 a 33 tygodniem
ciąży:
- sposobem opracowywania indywidualnego programu opieki nad wcześniakiem,
- wprowadzaniem karmienia ustnego po wycofywaniu się z karmienia sondą,
- pielęgnacją, sposobami układania w inkubatorze, kangurowaniem,
- badaniem noworodka,
- kontaktami z rodzicami,
- organizacją opieki nad matką, w stosunku do której istnieją przypuszczenia
o niewydolności sprawowania opieki nad noworodkiem.
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Zgodnie ze standardami opracowanymi w Departamencie Côtes d’Armor, dziecko
urodzone przedwcześnie - pomiędzy 24 a 33 tygodniem ciąży - zostaje objęte opieką do 6
roku życia. Przez pierwszy rok badania wykonywane są co trzy miesiące. Jeżeli stan
zdrowia dziecka jest zadowalający - do 6 roku życia, co pół roku. Badania wykonywane są
przez lekarzy neuropediatrów wyszkolonych przez zespół szpitalny. Są to lekarze
posiadający dwie specjalizacje: pediatrię i neurologię dziecięcą. Lekarze ci dostają
szczegółową wiedzę dotyczącą zagrożeń w rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych:
zarówno skutków trwałych uszkodzeń centralnego układu nerwowego, jak i zaburzeń
emocjonalnych, koordynacji, dotykowych i rozwojowych. Jeżeli u dziecka zaobserwowane
są jakiekolwiek zaburzenia rozwoju, dziecko trafia do specjalistycznego ośrodka, w
którym prowadzona jest dokładna diagnoza i ewentualnie terapia.
Drugim etapem wizyty było zapoznanie się z poradnictwem laktacyjnym,
prowadzonym w Departamencie przez lekarzy pediatrów. Każda matka mająca problemy z
karmieniem piersią lub chcąca zmienić sposób karmienia noworodka - np. z powodu
konieczności powrotu do pracy - może uzyskać specjalistyczną pomoc w ramach swojego
ubezpieczenia zdrowotnego. Wizyty odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze, każda
trwała po godzinie i matki miały możliwość, w razie potrzeby, na ponowny kontakt
z pediatrą.

Każda z par specjalistów z Polski miała możliwość zapoznania się
z funkcjonowaniem ośrodka dla dzieci do 6 roku życia CAMPS. Ośrodek głównie pełni
funkcję diagnostyczną i konsultacyjną. Ma pod opieką 360 dzieci w konsultacjach i 60
w terapiach. Wizyta u każdego specjalisty trwa 45 minut. Konsultacje pozwalające na
ocenę rozwoju ruchowego dokonywane są jednocześnie przez dwie osoby: lekarza
specjalistę rehabilitacji ruchowej dla dzieci oraz fizjoterapeutę. Jeżeli dziecko wymaga
prowadzenia usprawniania ruchowego, a będzie ono prowadzone poza CAMPS, to
fizjoterapeuta opracowuje plan rehabilitacji i przekazuje go rehabilitantowi pracującemu
z dzieckiem. Wizyty kontrolne prowadzone są średnio co 3-6 miesięcy. Lekarz
rehabilitacji dobiera ewentualny sprzęt rehabilitacyjny, a także ostrzykuje mięśnie botuliną
– co ułatwia usprawnianie dziecka np. z mózgowym porażeniem dziecięcym.
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Konsultacje oceniające rozwój poznawczy, emocjonalny, sprawność ruchową,
koordynację, nadwrażliwość dotykową itp. prowadzone są wspólnie przez psychologa i
terapeutę integracji zmysłów (w Polsce np. pedagoga specjalnego lub fizjoterapeutę). Po
każdej z wizyt rodzice (najczęściej matki) dostają szczegółowy instruktaż postępowania z
dzieckiem.
Przedstawiono także terapię prowadzoną przez ergoterapeutę (brak polskiego
odpowiednika). Jednocześnie ergoterapeuta zajmuje się przygotowaniem odpowiedniego
sprzętu, ułatwiającego codzienne funkcjonowanie dziecka - np. siedziska. We Francji duże
znaczenie przywiązuje się do tego, żeby sprzęt potrzebny dziecku był estetyczny i nie
sprawiał wrażenia „specjalnego”. Przykładowo, w związku z tym, siedzisko można
przymocować do zwykłego krzesła, stosowanego przez innych domowników. Dobierane
są materiały zdobione w przyjazne dla dzieci wzory.
Dziecko objęte terapią w CAMPS przyjeżdża do ośrodka średnio dwa razy
w tygodniu.
Specjaliści z OWI z Giżycka uczestniczyli także w dwugodzinnym spotkaniu
odbywającym się raz w miesiącu z grupą mam lub babć oraz dziećmi będącymi pod opieką
CAMPS. Pierwszą część spotkania wypełniało wspólne śpiewanie i gra na prostych
instrumentach perkusyjnych, a druga była okazją do rozmów, wymiany doświadczeń
podczas poczęstunku i przy kawie.
W obu miejscach specjaliści z Giżycka przyjmowani byli bardzo serdecznie.
Starano się dokładnie wyjaśnić realizowane w Departamencie Cortes d’ Armor procedury.
Organizowano nam każdą chwilę czasu poza pracą, zapraszano na kolacje.
W dniu 20 maja grupa specjalistów po uroczystej kolacji w Departamencie
dołączyła do grupy integracyjnej orkiestry.
Została szczegółowo omówiona rewizyta specjalistów CAMPS w Giżycku.
Odbędzie się ona pomiędzy 10 a 17 września tego roku, grupa zaś będzie liczyła 6
specjalistów. Obecnie trwają ustalenia dotyczące szczegółowego planu pobytu.
Druga część grupy, w pierwszym dniu wizyty, została przyjęta w Merostwie
Loudéac przez Mera Pana Gerard Huet, który został w skrócie zapoznany z organizacją
wsparcia dla osób niepełnosprawnych w naszym powiecie.
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Występ muzyczny Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej w Merostwie odnotowała
francuska prasa.
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Kolejnym elementem pierwszego dnia pobytu było rozstawienie przygotowanej
wystawy prac osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi placówek pomocy
społecznej powiatu giżyckiego w Guingamp w siedzibie Rady Generalnej Departamentu
Côtes d' Armor. Wystawa będzie czynna do połowy sierpnia 2011r., a następnie powróci
do Polski. Jednocześnie przy tej okazji uruchomione zostało stoisko promocyjne powiatu
giżyckiego. Zainteresowani mogli skorzystać z materiałów informacyjnych
przygotowanych w języku francuskim.
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Kolejnym etapem była wizyta w ADAPEI (Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Upośledzeniem Umysłowym) – zapoznanie się z działalnością Ośrodka,
z warsztatami oraz z mieszkalnictwem dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie liczy
568 członków i pomaga 2084 osobom, zatrudnionych jest 937 osób.
Pomoc udzielana jest dzieciom i osobom dorosłym w następujących obszarach:
Pomoc dzieciom:
LE SESSAD - działalność skierowana jest do dzieci pozostających w domach.
Zajmują się dziećmi od urodzenia, aż do ukończenia 16 roku życia. Dużą część
działalności stanowi pomoc szkolna, integracja.
LIME - instytut medyczno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży. Nie wszystkie
dzieci chodzą do szkoły, w tym roku jest to 39 uczniów na 80 uczestników. Przebywają oni
w szkole od godziny do trzech w grupach od 3 do 12 osób. Dzieci w ten sposób uczestniczą
w życiu szkolnym i posiadają status ucznia.
Pomoc dorosłym – 2 centra pracy:
1.
Warsztaty Terapii Zajęciowej, 140 osób na 126 miejsc ze względu na to, iż
osoby te pracują w niepełnym wymiarze godzin,
2.
Przedsiębiorstwo
Pracy
Zaadoptowanej,
które
pomaga
osobom
niepełnosprawnym na 2 sposoby:
•
pomoc w życiu społecznym osobom pozostającym w domu, które nie mogą
pracować;
•
mieszkalnictwo zbiorowe: 2 domy, które stanowią miejsce przygotowujące do
życia w normalnym środowisku:
−
pierwszy budynek posiadający 23 kawalerki,
−
drugi budynek dla 12 osób starszych mających problem z poruszaniem się,
−
na 36 lokatorów ośrodek oferuje 2 formy pomocy:
* stała - dla osób mniej samodzielnych, gdzie edukatorzy są na miejscu; mieszkalnictwo
pod dużym nadzorem,
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* dla osób bardziej samodzielnych - mieszkalnictwo pod małym nadzorem.

Celem tej pomocy jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do jak najbardziej
samodzielnego życia, tak, by dana osoba mogła zamieszkać samodzielnie w mieście,
a także:
• pomoc w podejmowaniu decyzji,
• monitorowanie zdrowia psychicznego,
• pomoc spersonalizowana,
• pomoc w postaci edukatora,
• opieka zewnętrzna.
Zakłady Pracy Chronionej realizują swoje zadania w ramach:
1.
Centrum Pomocy Poprzez Pracę (wydajność pracy o 30% mniejsza),
2.
Inne typy zakładów pracy o większej wydajności.
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Następnego dnia delegacja polska udała się z wizytą do Ośrodka Wsparcia
Poprzez Pracę (Vaulx - Les Mouettes) w miejscowości Corseul. Pani Ghislaine Cuenca –
dyrektor - oprowadziła uczestników po zakładzie ogrodniczym, w którym to osoby
niepełnosprawne zajmują się sianiem, sadzeniem i pielęgnacją sadzonek oraz warzyw.
W zakładzie tym funkcjonuje sklep firmowy, w którym to sprzedawane są produkty tu
wytworzone. W strukturze zakładu funkcjonuje również duży zakład produkcji kompostu.

Tego samego dnia zwiedzaliśmy zakład nad kanałem La Manche zajmujący się
hodowlą muszli i ostryg.

W następnym dniu pobytu przebywaliśmy z wizytą w szpitalu prowadzonym
przez Fundację Zbawiciela (BON SAUVEUR) w Begard, gdzie odbył się pierwszy
Koncert Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej w kaplicy szpitalnej. Orkiestra
zaprezentowała 10 utworów muzycznych (po polsku, angielsku i francusku). Koncert trwał
półtorej godziny. Zorganizowano także muzyczne zabawy integracyjne, w których to
uczestniczyły osoby z widowni (pełnosprawne i niepełnosprawne) oraz uczestnicy
Orkiestry.
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W dniu 2011.05.20 w godzinach od 13:00 do 15:30 w Departamencie Côtes
d'Armor nastąpiło podsumowanie wizyty – wymiana doświadczeń, spostrzeżeń,
przemyśleń. Przyjęto następujące priorytety:
Priorytet 1: Praktyka zawodowa 6 specjalistów z zakresu wczesnej interwencji z Francji
we wrześniu 2011r. w Giżycku (PSOUU).
Priorytet 2: wymiana rekreacyjno-wypoczynkowa miedzy ZAZ w Giżycku a ZAZ w
Corseul zostaje przesunięta z 2011r. na 2012r. Kalendarium: do sierpnia należy zebrać
oczekiwania stron; wrzesień - zbliżenie punktów widzenia wymiany; październik ustalenia w trakcie komitetu pilotażowego.
Priorytet 3: praca wokół starzejących się osób upośledzonych i domów dziennego pobytu,
z ewentualną wymiana kadry i osób niepełnosprawnych – w perspektywie na rok 2013.
Priorytet 4: montaż wspólnych warsztatów między terapeutami polskimi i francuskimi.
Wymiana długofalowa, oparta o finansowanie ze środków europejskich z EFS.
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Ewentualnie w przyszłości projekt wielostronny – Cotes D’Armor będą wspierać projekt
swoim doświadczeniem.
Priorytet 5: Wzmocnienie kontaktów z powiatem giżyckim: zgodnie z wytycznymi władz,
spotkanie do zorganizowania na miejscu lub w Olsztynie podczas październikowego
komitetu pilotażowego w 2011r.
Osiągnięte rezultaty:
• w koncertach Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej uczestniczyło około 250 osób,
• integracja osób niepełnosprawnych z Polski i Francji – wspólna zabawa, wymiana
poglądów,
• przedstawienie twórczości osób niepełnosprawnych z Polski – wystawa prac,
• zapoznanie się osób niepełnosprawnych z Polski z placówkami i instytucjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych we Francji – wizyty w placówkach,
instytucjach, zakładach pracy,
• zapoznanie się z formami rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
we Francji – wizyta w zakładzie pracy zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz
w placówce dla osób niepełnosprawnych (odpowiednik polskiego warsztatu terapii
zajęciowej),
• zapoznanie się z twórczością osób niepełnosprawnych we Francji – udział w sztuce
teatralnej,
• wymiana doświadczeń, umiejętności, wiedzy poprzez wspólne uczestniczenie
w warsztatach, wizytach studyjnych, panelach dyskusyjnych,
• określenie zakresu dalszej współpracy pomiędzy stroną polską i francuską – Francuzi
chcieliby kontynuować w przyszłości współpracę z Integracyjną Orkiestrą Perkusyjną;
promocja województwa warmińsko – mazurskiego i powiatu giżyckiego we Francji.
Na zakończenie, w dniu 2011.05.21, odbył się koncert finałowy Integracyjnej
Orkiestry Perkusyjnej, który rozpoczął się o godzinie 20:30. Fakt ten odnotowała
francuska prasa.
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Sprawozdanie z pobytu specjalistów z ośrodka CAMPS z Saint-Brieuc z Francji
w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku – wrzesień 2011r.
Wymiana specjalistów z ośrodka CAMPS była kontynuacją realizacji planu
współpracy pomiędzy placówkami zajmującymi się terapią dzieci z zaburzonym rozwojem
z Powiatu Giżyckiego a Departamentem Cotes d’Armor we Francji. W wymianie brało
udział 6 specjalistów: pediatra (kierownik medyczny w ośrodku), pracownik socjalny
(kierownik ds. rodziny), pielęgniarka przeszkolona do pracy z noworodkami,
fizjoterapeutka, ergoterapeutka, psychoterapeutka.
Wizyta przebiegała zgodnie
z programem uzgodnionym przez obie strony. Zajęcia, w których Panie brały udział
rozpoczynały się codziennie o godzinie 9.00 i kończyły ok. godziny 17.00.

Plan wymiany obejmował:
- zapoznanie się z działalnością Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Giżycku,
- szczegółowe przedstawienie działalności w zakresie opieki zdrowotnej w placówkach
medycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie,
- przedstawienie opieki nad matką i noworodkiem w Polsce,
- omówienie opracowanych przez Zespół Wielospecjalistyczny, pracujący w placówkach,
standardów opieki nad małym dzieckiem,
- przedstawienie zakresu pracy z dzieckiem przez poszczególnych specjalistów – z uwagi
na różnice w sposobie kształcenia kadry medycznej w obu krajach,
- omówienie stosowanych metod i czasu prowadzonych terapii,
- zapoznanie z opieką nad dzieckiem wynikającą z przepisów NFZ oraz koszyka
świadczeń gwarantowanych Ministerstwa Zdrowia,
- przedstawienie prowadzonej dokumentacji,
- omówienie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (lub dzieci) niepełnosprawne,
- przedstawienie sposobów finansowania,
- zapoznanie z opracowywanymi programami finansowanymi z PFRON oraz przez
samorządy,
- pokazanie współpracy placówek Stowarzyszenia z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie.
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Goście podzieleni zostali na 3 dwuosobowe grupy. Obserwowali badania i terapie
prowadzone przez lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, logopedów,
psychologów oraz pedagogów specjalnych. Specjaliści z CAMPS uczestniczyli
w zajęciach grupowych prowadzonych najczęściej przez dwóch terapeutów oraz także
w zajęciach prowadzonych przy uczestnictwie rodziców. Każdego dnia odbywało się
szczegółowe omawianie terapii. 14.09 przed południem dwie osoby wraz z tłumaczką
zapoznawały się z zakresem działań PCPR, a w szczególności z orzecznictwem osób
niepełnosprawnych, możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia finansowego oraz
wykorzystaniem „niebieskiego pokoju”.
Dodatkowo w dniu 16.09 odbyło się spotkanie podsumowujące, na które został
zaproszony Wicestarosta Powiatu Giżyckiego i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Organizacja wizyty została bardzo wysoko oceniona, zostały omówione różnice
w opiece nad dzieckiem z zaburzonym rozwojem we Francji i w Polsce, a także
możliwości przeniesienia niektórych praktyk do naszych placówek.
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XII. Wydatki rzeczowe, istniejące problemy, zobowiązania dział
852 rozdz.85218
1. Brak możliwości zatrudnienia na stałe terapeutów, a od stycznia 2012 w wystarczającej
ilości koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Brak wystarczającej ilości wolnych miejsc w zastępczych rodzinnych formach opieki,
w szczególności dla dzieci od 0 do 7 roku życia. Ta sytuacja związana jest z licznymi
decyzjami sądu w tej sprawie.

XIII. Osiągnięcia
1. Funkcjonowanie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań celem złagodzenia przeżyć dziecka
w związku z koniecznością przesłuchania przez Sąd lub Prokuraturę (w 2011r.
w Niebieskim Pokoju przesłuchano 44 dzieci). PCPR w Giżycku należy do koalicji
na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci, zainicjowanej przez Fundację Dzieci Niczyje
w Warszawie. Niebieski Pokój znajdujący się w PCPR posiada Certyfikat „Przyjazny
Pokój Przesłuchań Dzieci”.
2. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim woj. Warmińsko – Mazurskiego w zakresie
współpracy międzynarodowej z Francją.
3. Realizacja Strategii rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej
w powiecie giżyckim na lata 2011-2018 oraz innych programów powiatowych.
5. Kontynuacja projektu systemowego pt. „TWOJA SZANSA” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) kwota
alokacji na 2011r.: 124016,81 zł.
6. Pozyskanie środków 20.000,- zł na działania w zakresie standaryzacji w ŚDS w Rynie.
7. Podwyższenie kwalifikacji przez kadrę.

XIV. Plany na 2012 roku
1. Kontynuacja projektu systemowego TWOJA SZANSA w ramach POKL
2. Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe rodziny zastępcze.
2. W ramach polityki prorodzinnej podjęcie kampanii na rzecz promowania/zapewnienia
rodzinnych form opieki nad dzieckiem.
3. Dalsza współpraca z UW i UM oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków
finansowych na realizację zadań i zamierzeń.
4. Szkolenia pracowników PCPR w celu podwyższania kwalifikacji.
5. Szkolenia pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
6. Kontynuacja współpracy zagranicznej z partnerem francuskim w zakresie szeroko
rozumianej pomocy społecznej.
7. Aplikowanie o środki na realizację programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie.
8. Przeprowadzenie kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego.
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XV.
SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
PLANU
WYDATKÓW I DOCHODÓW POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W GIŻYCKU ZA ROK 2011
WYDATKI
Plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku na 2011r.,
zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu w wysokości 3 390 633,00zł, po dokonanych
zmianach na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 3 390 824,00zł, w tym:
• plan wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 29 765,00zł,
• plan wydatków w dziale 852 – Opieka społeczna – 2 915 242,00zł,
• plan wydatków w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej –
445 817,00zł.
Ogółem wykonano 91,85% planu, tj. 3 114 506,52zł.
Przebieg wykonania wydatków obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
851 – Ochrona zdrowia
W rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 29 765,00zł,
z czego zrealizowano 28 969,20zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opłaciło składkę
zdrowotną za dzieci przebywające w Placówce Rodzinnej w Zelkach i w Domu Świętej
Faustyny „Wielkie Serce” w Giżycku łącznie za 619 dzieci.
852 – Opieka społeczna
Plan finansowy w dziale 852 – Opieka społeczna wynoszący 2 915 242,00zł, na
dzień 31.12.2011 r. został zrealizowany w kwocie 2 639 720,51zł, co stanowi 90,55%.
W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla usamodzielnionych
wychowanków placówek zaplanowano 108 000,00zł. Wykorzystaną w 84,53% kwotą,
- udzielono pomocy na kontynuowanie nauki dla 9 usamodzielnionych wychowanków
placówek w wysokości 29 581,68zł.
- udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków na
łączną kwotę 28.767,00zł.
- udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 5 wychowanków na łączną kwotę
32.940,00zł.
Razem na pomoc usamodzielnianym wydatkowano: 91.288,68zł.
Planowane w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości
2 044 416,00zł, wykonano w kwocie 1 802 102,83, tj. 88,15%. Na wypłatę pomocy
pieniężnej rodzinom zastępczym zaplanowano 1 810 600,00zł, natomiast wydatkowano
kwotę 1 607 191,96zł – 88,77%, w tym:
1)
pomoc comiesięczna : 1 372 533,51zł,
2)
pomoc jednorazowa z tyt. przyjęcia dziecka : 18 170,00 zł,
3)
pomoc na kontynuowanie nauki: 125 910,45 zł,
4)
pomoc pieniężna na usamodzielnienia: 51 057,00zł,
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5)
pomoc rzeczowa na usamodzielnienia: 39 521,00 zł.
Koszty związane z prowadzeniem grupy wsparcia wyniosły 1 400,00zł – 100,00%.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zawodowym rodzinom zastępczym zaplanowano
232 416,00zł, z czego wykorzystano 193 510,87zł, tj. 83,26%.
Wydatki w rozdziale 85218, związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Giżycku zaplanowano na kwotę 762 826,00zł. Ich realizacja na dzień
31.12.2011r. wyniosła 746 329,00zł – 97,84% planu. W/w wydatki, sfinansowane z dotacji
z budżetu państwa na realizację zadań z pomocy społecznej w formie dodatku dla
pracownika socjalnego za pracę w terenie (9 000,00zł) oraz z własnych środków
finansowych powiatu (737 329,00zł), przedstawiają się następująco:
1.
wynagrodzenia osobowe 13 pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem
nagród – 577 380,68zł,
2.
wynagrodzenia bezosobowe 5 osób wraz ze składkami na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy – 36 458,32zł,
3.
pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 132 490,00zł
zrealizowano w 100,00%.
Do końca okresu sprawozdawczego nie utworzono nowego etatu w księgowości (1/3
etatu), w związku z czym plan wynagrodzeń na 2011 rok wykorzystano w 97,39%.
Pozostała niewykorzystana kwota wynosi 16 497,00zł – 2,61%.
Najwięcej środków wydatkowano na zakup pozostałych usług § 4300 – 41 157,97zł oraz
zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 39 051,04zł. W ramach usług sfinansowano
następujące wydatki:
- usługi pocztowe – 8 790,80zł,
- usługi prawnicze – 8 856,00zł,
- usługi terapeutyczne – 7 800,00zł,
- usługa monitoringu – 1 093,83zł,
- usługa „prace komisji - likwidacja barier architektonicznych” – 4 059,00zł,
- usługa „zorganizowanie praktyki zawodowej dla 6 specjalistów z Francji” – 5 000,00zł,
- pozostałe usługi, tj. dzierżawa garażu, wywóz nieczystości, ogłoszenie w prasie,
dorobienie kluczy i inne – 5 558,34zł.
Na wydatki z paragrafu 4210 składają się między innymi:
- artykuły biurowe – 7 723,41zł,
- środki czystości - 1 039,97zł,
- paliwo i części do samochodów służbowych – 10 980,33zł,
- publikacje – 3 631,66zł,
- tonery – 3 414,96zł,
- centrala telefoniczna – 2 000,00zł,
- wyposażenie centrum, sprzęt komputerowy, program antywirusowy i pozostałe materiały
– 10 260,71zł.
Na zakup energii wykorzystano 100,00% planu, w tym energii elektrycznej –
7 098,58zł i energii cieplnej – 6 998,02, woda – 817,46zł oraz woda i energia elektryczna
za garaż na ul. Bohaterów w Giżycku 91,93zł. Pozostałe wydatki rzeczowe sfinansowano
łącznie w kwocie 45 182,41zł, w tym 14 481,33zł stanowi odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, 6 676,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników centrum.
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853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
wydatki w wysokości 321 800,00zł, wykonano w 100,00%. Wydatkowana kwota została
w całości sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Zadania w zakresie spraw orzekania o niepełnosprawności realizowane były przez
czterech
pracowników.
Wydatki
na
wynagrodzenia
osobowe
wraz
z ubezpieczeniem społecznym oraz składkami na Fundusz Pracy i dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym wyniosły 164 076,97zł.
Przez cały okres sprawozdawczy wydano 3 218 orzeczeń, w tym dla dzieci do 16
roku życia – 347, powyżej 16 roku życia – 2 871. Na wynagrodzenia komisji orzekających
wydatkowano 105 680,03zł, z czego dla lekarzy orzekających 88 320,00zł (na podstawie
wystawionych rachunków), doradców zawodowych – 17 360,03zł (umowy zlecenie).
Usługi pocztowe wyniosły 27 507,95zł. Pozostałe usługi – 2 345,89zł w ramach
zakupionych usług stanowią między innymi: monitoring, wywóz nieczystości. Zakupiono
łącznie materiałów biurowych i wyposażenia na kwotę 7 049,61zł, z tego artykułów
biurowych – 1 997,41zł, tonerów - 1 205,02zł, program antywirusowy – 615,00zł.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4 375,72zł. W ramach
zakupionej energii – 5 714,88zł – 3 232,18zł stanowi energia elektryczna, 2 254,09zł –
energia cieplna, 390,86zł – woda, 39,49zł - garaż ul. Dąbrowskiego w Giżycku.
Na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano 5 048,95zł.
W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano 124 017,00zł.
Zrealizowany w 100,00% - 124 016,81zł plan dotyczy projektu systemowego
realizowanego przez PCPR pod nazwą „Twoja Szansa” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (priorytet VII-Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1. – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2.-Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez centra pomocy rodzinie). Wydatki projektu sfinansowano
w 89,49% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wkład własny samorządu wyniósł 13 035,50zł, którym dofinansowano turnus
rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych. Projekt miał na celu wzrost mobilności
i aktywności społecznej i zawodowej 29 osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
w 2011 w powiecie giżyckim. Przytoczony cel był realizowany przez różne narzędzia:
rehabilitację społeczną, zawodową, Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych.

DOCHODY
Plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2011 r., zatwierdzony
Uchwałą Rady Powiatu w wysokości 39 000,00zł, po dokonanych zmianach wynosi
40 730,00zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 31.12.2011r. osiągnęło dochody
w wysokości 49 510,37zł. Na uzyskane dochody składają się:
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• dopisane odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych
w ramach poszczególnych rozdziałów 85204 – 952,31, 85218 – 3 827,53zł, 85395 –
1 116,84zł łącznie 5 896,68zł,
• wpływy z opłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, zarówno dobrowolne jak i przez
komornika – 2 060,41zł,
• wpływy z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych – 1 646,53zł
• wpływy z wpłat z tytułu kosztów upomnienia od dłużników - rodziców biologicznych
zalegających ze spłatą należności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych oraz rodzinach zastępczych– 14,16zł,
• wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika PIT-4 – 190,00zł,
• wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych z Urzędu Pracy -2 934,77zł,
• wpływy z tytułu wpłaty darowizny od osoby fizycznej – 300,00zł,
• wpływy z tytułu wpłaty za obsługę psychologiczną prowadzoną przez pracownika PCPR
na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku – 6 000,00zł,
• wpływy z tytułu użyczenia samochodu służbowego – 415,32zł,
• wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń PCPR – 13 242,00zł, w tym ze stałych umów –
12 998,00zł oraz jednorazowych – 244,00zł,
• wpływy z tytułu wpłat za karty parkingowe – 3 775,00zł,
• wpływy z tytułu wpłaty wkładu własnego do realizacji projektu systemowego „Twoja
szansa” – 13 035,50zł.
Przebieg wykonania planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
obrazuje załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sporządził:
Pracownicy PCPR

Zatwierdził:
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