Y RODZINI
E
OC

IATOWE
C
OW
P

TRUM POM
EN

WG
IŻYCKU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE W GIŻYCKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PCPR
I ORGANIZATORA RODZINNEJ
PIECZY ZASTĘPCZEJ
za 2012 r.

Spis treści
I.

Piecza Zastępcza

3

a) instytucjonalna piecza zastępcza

3

b) rodzinna piecza zastępcza

5

II.

Domy Pomocy Społecznej

9

III.

Środowiskowe Domy Samopomocy

9

IV.

Rehabilitacja społeczna

10

V.

Programy celowe PFRON

12

VI.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

16

dział 853 rozdz. 85321.
VII.

Poradnictwo specjalistyczne

17

VIII.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

19

IX.

„TWOJA SZANSA”

19

X.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania

23

Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim w latach 2011-2018
XI.

Zatrudnienie

43

XII.

Współpraca z zagranicą

43

XIII.

Wydatki rzeczowe, istniejące problemy, zobowiązania dział 852

43

rozdz.85218
XIV.

Osiągnięcia

43

XV.

Plany na 2013 rok

44

2

SPRAWOZDANIE
za okres 01.01.2012r. – 31.12.2012r.
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
Stan na dzień 31.12.2012r.
I.

Piecza Zastępcza

a) instytucjonalna piecza zastępcza
Powiat Giżycki na swoim terenie posiada dwie placówki opiekuńczowychowawcze: Placówkę Rodzinną w Zelkach i Dom Św. Faustyny „Wielkie
Serce” w Giżycku.
Z dniem 01.02.2012r. Powiat ponownie zlecił prowadzenie giżyckiej
placówki opiekuńczo-wychowawczej - Caritas Diecezji Ełckiej.
1. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego liczba wychowanków przedstawiała
się następująco:
- Dom Św. Faustyny w Giżycku:
Placówka socjalizacyjna - 28
Placówka socjalizacyjna o charakterze usamodzielnienia - 8
Placówka interwencyjna - 4
Hostel - 1
Mieszkania chronione - 0
- Placówka Rodzinna w Zelkach – 8
2. Skierowania:
W okresie sprawozdawczym do Domu Św. Faustyny w Giżycku skierowano:
- do grupy socjalizacyjnej – 6 małoletnich,
- do grupy interwencyjnej -11 małoletnich,
- do hostelu – 2 osoby (1 osoba skierowana w ciągu roku dwukrotnie),
- w mieszkaniu chronionym przebywały 3 osoby.
3. Usamodzielnienia z placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów
poprawczych, schronisk dla nieletnich, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych.
9
usamodzielnionym
wychowankom
placówek
udzielono
pomocy
na kontynuowanie nauki. Wysokość jednego świadczenia to 494,10zł - dla osób
usamodzielnionych przed 2012r. i 500,00zł - dla osób usamodzielnianych
od 2012r. Łącznie na kontynuowanie nauki wydatkowano: 33.132,48zł.
5 wychowankom udzielono pomocy na zagospodarowanie na łączną kwotę
9.000,00zł.
4 wychowankom udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej
wysokości 23.076,00zł.
Razem na pomoc usamodzielnianym w 2012 roku wydatkowano: 65.208,48zł.
Z usamodzielnianymi prowadzona jest praca socjalna polegająca na pomocy
w pozyskaniu mieszkania, w pisaniu pism urzędowych, załatwianiu spraw
związanych z opłatami za mieszkanie, zakupami, pozyskaniu zatrudnienia,
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udzielaniu porad, zapisy na specjalistyczne konsultacje, motywowaniu do nauki,
itp.
4. Porozumienia zawarte pomiędzy Powiatem Giżyckim, a innymi Powiatami,
dot. ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych i rodzinach zastępczych.
PCPR od stycznia 2012r. prowadzi merytoryczną i finansową obsługę porozumień.
Według stanu na dzień 31.12.2012r.:
a) 2 małoletnich pochodzących z powiatu giżyckiego przebywało w placówce
na terenie powiatu mrągowskiego.
Z uwagi na usamodzielnienie się w 2012r. dziecka przebywającego
w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu gołdapskiego
porozumienie z Powiatem Gołdapskim zostało rozliczone.

b) z kolei w placówkach na terenie powiatu giżyckiego przebywało 9 dzieci
pochodzących z innych powiatów (w tym:
4 dzieci z powiatu
działdowskiego, 2 dzieci z powiatu kętrzyńskiego, 3 dzieci z powiatu
mrągowskiego).
Należy nadmienić, że do dnia 26.06.2012r. w placówce opiekuńczo –
wychowawczej w Giżycku tj. w Domu Św. Faustyny – Wielkie Serce przebywała
czwórka dzieci z terenu gminy Miasta Elbląg, porozumienie to w 2012r. zostało
rozliczone. Ponadto do dnia 01.07.2012r. w Domu Św. Faustyny – Wielkie Serce
w Giżycku przebywało jedno dziecko z Powiatu Elbląskiego, porozumienie
to również zostało rozliczone w 2012 roku.

Według stanu na dzień 31.12.2012r.:
a) 15 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, 3 dzieci na terenie powiatu Pisz, 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
9 dzieci pochodzących z innych powiatów (w tym: 4 dzieci z powiatu
ełckiego, 1 dziecko z powiatu iławskiego, 3 dzieci z powiatu
działdowskiego, 1 dziecko z powiatu węgorzewskiego).
5. Nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W 2012 roku PCPR kontrolował okresowo pod względem merytorycznym Dom
Św. Faustyny w Giżycku w zakresie monitorowania realizacji umowy w sprawie
powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie zespołu
całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno interwencyjnego oraz mieszkań chronionych i hostelu w Giżycku”. Informacje
o wynikach kontroli zostały przedłożone Zarządowi i Radzie Powiatu.
Ponadto, w grudniu 2012r. przeprowadzono kontrolę placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego, tj. Placówki Rodzinnej w Zelkach w zakresie
zapewnienia wychowankom odpowiednich warunków bytowych. Kontrola
nie wykazała nieprawidłowości.
6. W roku 2012 wszczęto postępowania wobec rodziców biologicznych
dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, dot. opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej.
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b) rodzinna piecza zastępcza
1. Liczba rodzin wg stanu na 31.12.2012 r. (ogółem): 90, w tym:
- liczba rodzin zastępczych spokrewnionych: 68,
- liczba rodzin zastępczych niezawodowych: 18,
- liczba rodzin zastępczych zawodowych: 2,
w tym: o charakterze pogotowia: 1
- liczba Rodzinnych Domów Dziecka: 2.
2. Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wg stanu na 31.12.2012 r.:
w tym:
- liczba dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych: 89,
- liczba dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych: 26,
- liczba dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej:5,
w tym o charakterze pogotowia: 1
- liczba dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka: 16.

137,

3. Ogółem wydatki z przeznaczeniem na pomoc rodzinom zastępczym i RDD na
dzień 31.12.2012r. wyniosły: 1.592.736,25 zł (ilość świadczeń: 1.772), z czego:
1) rodzinom zastępczym spokrewnionym wypłacono: 767.179,76 zł,
(ilość świadczeń: 1.116), w tym:
a) comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej wyniosła: 760.479,70 zł
(ilość świadczeń: 1.091), w tym dodatek z tytułu niepełnosprawności
dziecka 3.625,00 zł (ilość świadczeń 19)
b) jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego do rodziny spokrewnionej dziecka wyniosła:
6.700,00 zł (ilość świadczeń: 6),
2) rodzinom zastępczym niezawodowym wypłacono: 289.758,46 zł,
(ilość świadczeń: 386), w tym:
a) comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka
w niespokrewnionej
rodzinie
zastępczej
wyniosła:
280.091,02 zł (ilość świadczeń: 321), w tym dodatek z tytułu
niepełnosprawności dziecka: 10.690,00 zł, ilość świadczeń 55)
b) jednorazowa
pomoc na pokrycie wydatków związanych
z potrzebami przyjmowanego do rodziny niespokrewnionej dziecka
wyniosła: 7.300,00 zł (ilość świadczeń: 5)
c) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego wyniosły:
2.367,44 zł (ilość świadczeń: 5)
3)
rodzinom
zastępczym
zawodowym
wypłacono:
215.270,03
(ilość świadczeń: 132) z tego:
a) pomoc na dzieci wyniosła: 116.918,20 zł (ilość świadczeń: 94),
w tym:
• comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej
wyniosła: 103.793,06 zł (ilość świadczeń: 78), w tym dodatek
z tytułu niepełnosprawności stanowi kwota: 6.000,00 zł
– ilość świadczeń - 12)
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•

pomoc jednorazowa z tytułu przyjęcia dziecka wyniosła:
3.300,00 zł (ilość świadczeń: 4)
b) wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych wyniosły: 98.351,83
zł (ilość świadczeń: 32), z czego: rodzinie zastępczej zawodowej
o charakterze pogotowia wypłacono: 38.511,56 zł (ilość świadczeń:
12)
c) środki finansowe na utrzymanie domu wyniosły: 9.825,14 zł
(ilość świadczeń: 6)
4) Rodzinnym Domom Dziecka wypłacono: 244.112,84 zł (ilość świadczeń:
138) z czego:
a) pomoc na dzieci wyniosła: 156.133,27 zł (ilość świadczeń: 98),
w tym:
 comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej
wyniosła: 140.133,27 zł (ilość świadczeń: 91)
 jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych
z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej
zawodowej dziecka wyniosła: 16.000,00 zł (ilość świadczeń:
7)
b) środki finansowe na utrzymanie domu wyniosły: 12.860,77 zł
(ilość świadczeń 19)
c) środki finansowe na remont domu wyniosły: 16.000,00 zł
(ilość świadczeń 2)
d) wynagrodzenia osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka
wyniosły: 59.118,80 zł (ilość świadczeń: 19)
5) Inne wydatki na rodzinną pieczę zastępczą: 76.415,16 zł z czego:
a) realizacja umowy zlecenie na zatrudnienie osoby do pomocy
przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich:
39.152,96 zł
b) realizacja umowy zlecenie na prowadzenie grupy wsparcia: 1.100,00
zł
c) realizacja kampanii rodzin zastępczych: 6.299,20 zł
d) szkolenia rodzin zastępczych - 13.160,09 : z czego 5.500,00
opłacono w ramach realizowanego programu „Szkolenia rodzin
zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka
oraz dyrektorów placówek opiekuńczych typu rodzinnego” Umowa
Nr PS-I.3146.24.6.2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.
e) wynagrodzenie koordynatorów – 15 202,91 zł opłacone w całości
w ramach realizowanego projektu
pn. Resortowy program
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012
„Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – umowa nr 13/28/2012/k
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
f) Fundacja Muszkieterów w ramach corocznej akcji charytatywnej
Konwój Muszkieterów przekazała Powiatowi Giżyckiemu środki
w wysokości 1.500,00 zł na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka
w Ławkach z przeznaczeniem na zakup sprzętu gospodarstwa
domowego, pościeli dla wychowanków oraz słodyczy.
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Do 31.12.2012 r. powstały 4 rodziny zastępcze spokrewnione, 4 rodziny
zastępcze niezawodowe i 2 Rodzinne Domy Dziecka.
Z opieki rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia
rodzinnego w okresie sprawozdawczym skorzystało 8 dzieci, z których 1 zostało
umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej, a 7 wróciło do rodziny
naturalnej.
Poza tym, w okresie sprawozdawczym rozwiązało się 9 rodzin zastępczych
spokrewnionych z 10 dzieci, z tego: 3 dzieci usamodzielniło się, 3 zostało
przeniesionych do rodziny zastępczej niezawodowej, 1 do rodziny zawodowej,
3 powróciło do rodzin naturalnych. Ponadto, rozwiązana została 1 rodzina
zastępcza niezawodowa z 1 dzieckiem. Dziecko z tej rodziny usamodzielniło się.
Rozwiązano umowy z 3 rodzinami zastępczymi zawodowymi, w tym dwie
rodziny na ich wniosek przekwalifikowano na Rodzinne Domy Dziecka.
W przypadku trzeciej rodziny, która została rozwiązana za porozumieniem
stron, troje dzieci w niej przebywających umieszczono w Domu Św. Faustyny
Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku.
Do nowo powstałych Rodzinnych Domów Dziecka doszło 7 dzieci.
W rodzinnej pieczy zastępczej wydano 286 decyzji. Ponadto, dokonano ogółem:
200 okresowych ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na
podstawie których wydano 194 opinie o zasadności dalszego pobytu dziecka w
pieczy zastępczej, które przekazano do Sądu Rejonowego w Giżycku. Poza tym
wykonano 99 ocen (badań) predyspozycji wychowawczych rodzin zastępczych, na
podstawie których wydano 51 opinii psychologicznych.
Z rodzinami zastępczymi prowadzona była praca socjalna polegająca na
organizowaniu spotkań grupy wsparcia, pracy w terenie (wizyty w rodzinach
i instytucjach), pomocy w formułowaniu pism urzędowych, wniosków do Sądu
bądź innych instytucji, ustalaniu terminów konsultacji u specjalistów, kierowaniu do
poradni specjalistycznych, przygotowaniu pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych do ich opuszczenia i usamodzielnienia, przeprowadzaniu rozmów
pedagogicznych związanych z rozwiązywaniem problemów wychowawczych.
4. Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych
Liczba osób usamodzielnianych, otrzymujących comiesięczną pomoc pieniężną
na kontynuowanie nauki: 26.
Wypłacono comiesięczne świadczenia na kontynuację nauki ww. osobom
na łączną kwotę: 120.637,97 - ilość świadczeń - 246.
Liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono pomocy pieniężnej
na usamodzielnienie: 6.
Wypłacono świadczenia pieniężne usamodzielnianym na łączną kwotę: 29.664,00
zł.
Liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono pomocy na zagospodarowanie
w formie rzeczowej: 3.
Wypłacono świadczenia pieniężne usamodzielnianym na zagospodarowanie
na łączną kwotę: 4.500,00 zł.
2 usamodzielniane wychowanki z rodziny zastępczej przebywały w mieszkaniu
chronionym.
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5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Od początku roku 2012r. zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w PCPR funkcjonuje
stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, początkowo w wymiarze
1
/2 etatu, od dnia 20.05.2012r. 1 etat. Koordynator objął opieką początkowo 15,
a po wejściu w życie zmian w przepisach - 30 rodzin zastępczych z powiatu
giżyckiego. Od 01.07.2012 r. stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
funkcjonuje w wymiarze 2 etatów. Łącznie od 1.07.2012r. objęto wsparciem 60
rodzin zastępczych. Koordynatorzy realizują zadania wynikające z art. 77 pkt 3
wyżej wymienionej ustawy. Od dnia przejęcia obowiązków sporządzono 115 opinii
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej o całokształcie sytuacji osobistej
dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz
sytuacji rodziny dziecka. Opracowano 128 ocen sytuacji dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej i 104 plany pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie
zastępczej. Ponadto, od dnia 20.05.2012r. wykonano 159 konsultacji
z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, kuratorami
sądowymi, terapeutą uzależnień. Udzielono 72 specjalistycznych porad osobom
prowadzącym rodziny zastępcze. Przeprowadzono 21 rozmów wychowawczych
z wychowankami rodzin zastępczych. Koordynatorzy na wniosek sądu sporządzili
4 opinie dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Osoba zatrudniona na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
pełni także funkcję Powiatowego Koordynatora Warmińsko – Mazurskich
Dni Rodziny. W ramach obchodów XIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2012
pod hasłem „Mamo, Tato, bądźmy razem” współorganizował XV Ogólnopolskie
Biegi Rodzinne, X PIERNIKALIA i XI Letni Przegląd Zespołów Artystycznych,
Powitanie Wiosny. Aktywnie uczestniczył w licznych spotkaniach i konferencjach.
Koordynator we współpracy z innym pracownikiem opracował trzy wnioski
o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł, z czego dwa pod nazwą ,,Szkolenie
rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów
–
wychowawczych
typu
rodzinnego
2012”
placówek
opiekuńczo
oraz ,,Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” złożone w ramach Resortowego
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, zostały
dofinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
6. Szkolenia rodzin zastępczych
W związku z realizacją nowej ustawy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku zajęło się kwalifikowaniem i szkoleniem rodzin zastępczych.
Przeszkolono 21 osób, z czego 12 osób to funkcjonujące na mocy postanowienia
Sądu rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 5 kandydatów na rodzinę
zastępczą niezawodową i 3 kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową.
Wszystkie osoby są w trakcie procesu kwalifikacji.
W terminie 01 – 02.12.2012 r. zorganizowane zostało szkolenie
,,Kompetencje wychowawcze rodziny zastępczej, a kształtowanie prawidłowego
środowiska dziecku”. Szkolenie prowadzone było przez specjalistów z ,,Fundacji
Dzieci Niczyje”. Szkolenie ukończyło 24 osoby.
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7. W roku 2012 wszczęto postępowania wobec rodziców biologicznych
dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, dot. opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.

II.

Domy Pomocy Społecznej

Wpłynęło 16 spraw dotyczących przyjęcia do DPS w Giżycku:
1.Liczba mieszkańców przebywających w DPS w Giżycku wg stanu na 31.12.2012
r. – 131 (statutowa liczba miejsc to 131, w tym 33 dla osób przewlekle
somatycznie chorych).
2. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób
w podeszłym wieku w roku 2012 wynosi 2.323,76 zł.
3. Wydano 26 decyzji o umieszczeniu w DPS wg nowych zasad tj. w kosztach
utrzymania mieszkańca DPS partycypuje gmina. Obecnie przebywa 76 osób
skierowanych wg nowych przepisów.
4. Przyjęto 1 osobę w ramach przeniesienia z DPS w Rangórach (na starych
zasadach).
5. Zarejestrowano 7 konsultacji, dot. przyjęcia do DPS ze względu
na nieprawidłową kwalifikację osób ze względu na stan zdrowia.
6. Zarejestrowano 1 mieszkańca DPS w Giżycku oczekującego na przeniesienie
do DPS w Krakowie oraz 1 mieszkańca na jego prośbę przeniesiono z DPS
w Giżycku do DPS w Kowalach Oleckich.
7. Zarejestrowano 1 umorzenie sprawy z powodu rezygnacji zainteresowanej
osoby.
8. W dniu 15.06.2012r. przeprowadzono kontrolę w DPS w zakresie kwalifikacji
zawodowych i doskonalenia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.
9. Wydano 60 decyzji w zakresie odpłatności za pobyt w DPS w Giżycku,
w związku ze zmianą dochodu mieszkańców DPS.
10. Z usług DPS narastająco od początku 2012r. skorzystało 152 osoby.
III.

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.
Stan uczestników na dzień 31.12.2012r. - 30 osób. W ośrodku funkcjonują również
4 miejsca całodobowego pobytu.
Z usług ŚDS w Giżycku narastająco od początku roku skorzystało 50 osób,
w tym 11 osób skierowano na miejsca całodobowego pobytu oraz 5 nowych osób
skierowano na dzienny pobyt.
W 2012r. jedenaście osób ponosiło odpłatność za korzystanie z miejsca
całodobowego pobytu oraz siedem osób ponosiło odpłatność za dzienny pobyt
w ŚDS w Giżycku, ponadto 1 osoba została zwolniona z odpłatności.
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Na dzień 31.12.2012r. 5 osób ponosi odpłatność za pobyt dzienny w ŚDS
w Giżycku.
W ramach nadzoru w dniu 15 czerwca br. przeprowadzono kontrolę w ŚDS
w Giżycku w zakresie: kwalifikacji zawodowych i doskonalenia zawodowego
pracowników. Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie - zadanie zlecone przez Powiat
Giżycki organizacji pozarządowej.
Zarząd Powiatu w dniu 13.08.2012r. ogłosił otwarty konkurs na realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy. W wyniku rozstrzygnięcia powyższego
konkursu podpisano w dniu 19.10.2012r umowę na prowadzenie Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie z Ryńskim Stowarzyszeniem
Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR SERCA w Rynie
do 21.10.2017r. Poprzednio placówka była również prowadzona przez tą samą
organizację pozarządową.
Statutowa liczba miejsc 22. Skierowano 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Liczba uczestników na dzień 31.12.2012r.- 22 osoby. Z usług ŚDS w Rynie
narastająco od początku roku skorzystało 25 osób, w tym nowo skierowanych 3
osoby.
W 2012r. 10 osób ponosiło odpłatność za korzystanie z usług ŚDS w Rynie.
Na dzień 31.12.2012r. kwalifikują się do odpłatności 2 osoby.
W ramach nadzoru, w dniu 14 czerwca 2012r. przeprowadzono kontrolę w ŚDS
w Rynie w zakresie realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco –
aktywizującego, w wyniku której nie stwierdzono uchybień.
Udzielono wsparcia merytorycznego w zakresie aplikowania i pozyskania
środków finansowych na uzyskanie standardu przez ŚDS w Rynie poprzez
modernizację i remont budynku w celu utworzenia nowych pracowni oraz sali wraz
z wyposażeniem na zajęcia grupowe na łączną kwotę 731.840 zł (decyzja
Wojewody nr FK 293/2012 z dn. 15.11.2012r. umowa Powiatu Giżyckiego
z dn. 12.11.2012r oraz aneks nr 1 z dn. 27.11.2012r.). Uzyskanie standardów
przez ośrodek pozwoli uruchomić dodatkowo 8 miejsc.
IV.

Rehabilitacja społeczna

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2012 realizowane były
na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 127, poz. 721 z 2011r.
z późn. zm.) 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 marcu 2012r. Rada
Powiatu dokonała podziału tychże środków na zadania nałożone na Powiat
ustawą, co nastąpiło na sesji w dniu 26 kwietnia 2012r. Przekazane w marcu
środki PFRON były o ok. 600 tys. zł większe niż w roku 2011. 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,
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dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz na 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. 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 1.654.188,00 zł, z czego
739.800,00 zł stanowiły środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Rynie i w 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. 914.388,00zł podzielona
została na poszczególne zadania w następujący sposób:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 250.000,00zł,
- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych - 150.000,00zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze – 484.388,00zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 30.000,00zł,
W trakcie realizacji zadań podział powyższy był trzykrotnie modyfikowany
aby przyznane środki ostały jak najefektywniej wykorzystane. W związku z tym
ostateczny podział środków przedstawia się następująco:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 202.165,00zł,
- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych – 336.455,51zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze – 367.631,07zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 22.500,00zł,
W ramach powyższych środków, przyjęliśmy do realizacji w roku 2012:
295 wniosków na turnusy rehabilitacyjne, 211 wniosków na likwidację barier
funkcjonalnych, 5 wniosków z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji oraz 869
wniosków na dofinansowanie zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych.
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Z dofinansowania skorzystało w roku 2012 - 241 osób, w tym 13 dzieci.
2. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych.
W okresie sprawozdawczym przyjęto 211 wniosków na likwidację barier,
w tym 50 wniosków na likwidację barier architektonicznych (w tym 6 wniosków
dzieci), 155 wniosków na likwidacje barier w komunikowaniu się (w tym 41
dzieci) oraz 6 wniosków na likwidację barier technicznych.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 114 wniosków na likwidację barier
funkcjonalnych w tym: 33 wnioski na likwidację barier architektonicznych
(w tym 3 wnioski dzieci), 77 wniosków na likwidacje barier w komunikowaniu
się (w tym 38 wniosków dzieci) oraz 4 wnioski na likwidację barier
technicznych.
3. Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
W okresie sprawozdawczym przyjęto 869 wniosków na dopłaty
do ww. przedmiotów, w tym 81 wniosków, dot. dzieci. Zrealizowano zadanie
w 100% dokonując wypłat wszystkim osobom, które złożyły wnioski,
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z wyjątkiem osób, które nie spełniały kryterium uzyskania dofinansowania.
Takich wniosków było jednak bardzo mało (5). Osoby te nie spełniały kryterium
dochodowego, a w jednym przypadku brak było przyznania limitu Narodowego
Funduszu Zdrowia na zakup przedmiotu ortopedycznego. Podstawą uzyskania
dofinansowania ze środków PFRON, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS,
jest uzyskanie limitu na zakup przedmiotu ortopedycznego lub środka
pomocniczego z NFZ.
4. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji.
W okresie sprawozdawczym przyjęto 5 wniosków i zostały one rozpatrzone
pozytywnie.
Wszystkie wnioski zostały w okresie sprawozdawczym
zrealizowane.
W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wydało 185 „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 i finansowym przez pracowników PCPR-u. Kontrole
w placówkach odbyły się w miesiącu kwietniu i maju. Uchybień
nie stwierdzono, zaleceń pokontrolnych nie wystosowano.
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 realizacją
projektu.
V.

Programy celowe PFRON

W 2012r., Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Giżycku przystąpiło
do realizacji dwóch programów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
I. Pierwszy, pilotażowy program „Aktywny Samorząd 2012” został wdrożony
w lipcu, natomiast wnioski można było pobierać od września 2012r. i składać
do 01.10.2012r.
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd 2012” obejmował następujące obszary
wsparcia:
1. Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu
2. Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem
3. Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
4. Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
5. Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich
albo brajlowskich
6. Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
7. Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
8. Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B
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9. Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej ( opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej
w żłobku lub przedszkolu).
Wniosków o przyznanie dofinansowania ogółem było 20 z tym, że jeden
beneficjent mógł zaznaczyć w jednym wniosku klika obszarów wsparcia. Także,
liczba wniosków w bazie PFRON wykazuje 24 wnioski, w tym 8 wniosków zostało
rozpatrzonych negatywnie, 16 pozytywnie. Obszary udzielonego wsparcia
wyglądają następująco:
Lp.

Obszar
wsparcia

Liczba wniosków Kwota
Kwota
Wysokość
środków
pozytywnie
wnioskowana przyznanego
zweryfikowanych (zł)
dofinansowania wypłaconych
( w zawartych
umowach)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Obszar A
Obszar B1
Obszar B2
Obszar B3
Obszar B4
Obszar C
Obszar D
Obszar E
Obszar F
Razem

0
8
1
0
0
2
1
2
2
16

0,00
41570,10
14937,30
0,00
0,00
26.240,00
1.080,00
2.656,25
1.242,00
87.775,65

0,00
20.538,00
4.5000,00
0,00
0,00
26.240,00
1.080,00
2.656,25
1.242,00
56.256,25

0,00
19.371,50
4.500,00
0,00
0,00
26.240,00
860,00
2100,00
1241,40
54.312,90

We wnioskach złożonych do dofinansowania łączna kwota wnioskowana wynosi
87775,65 zł (słownie zł: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt
pięć tysięcy 65/100), natomiast w zawartych umowach kwota przyznanego
dofinansowania wynosi 56256,25 zł (słownie zł: pięćdziesiąt sześć tysięcy
dwieście pięćdziesiąt sześć zł 25/100).
Beneficjentami pomocy pilotażowego programu „Aktywny samorząd 2012”
dzieląc na poszczególne obszary wsparcia były następujące osoby:

Lp
1

2

Beneficjent/Stopień i rodzaj niepełnosprawności
Obszar
wsparcia
A
W wieku aktywności zawodowej
Znaczny lub
lub dziecko do 16 r. ż.
umiarkowany stopień
niepełnosprawności,
(orzeczenie o
niepełnosprawności
w przypadku osób
do 16 r. ż.) - dysfunkcja
narządu ruchu
B1
W wieku aktywności zawodowej
Znaczny stopień
lub dziecko do 16 r. ż.
niepełnosprawności
(orzeczenie o
niepełnosprawności
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3

B2

W wieku aktywności zawodowej
lub dziecko do 16 r. ż.

4

B3

W wieku aktywności zawodowej
lub dziecko do 16 r. ż.

5

B4

W wieku aktywności zawodowej
lub dziecko do 16 r. ż.

6

C

W wieku aktywności zawodowej
lub dziecko do 16 r. ż.

7

D

Użytkownik wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

8

E

Osoba pełnoletnia, w wieku
aktywności zawodowej

w przypadku osób do 16
r. ż.) – dysfunkcja obu
kończyn górnych lub
narządu wzroku
Znaczny stopień
niepełnosprawności
(orzeczenie o
niepełnosprawności
w przypadku osób do 16
r. ż.) – dysfunkcja
narządu wzroku
Znaczny stopień
niepełnosprawności
(orzeczenie o
niepełnosprawności
w przypadku osób do 16
r. ż.) – dysfunkcja
narządu wzroku
Znaczny stopień
niepełnosprawności
(orzeczenie o
niepełnosprawności
w przypadku osób do 16
r. ż.) – beneficjent
pomocy w ramach
obszaru B1, B2, B3
Znaczny stopień
niepełnosprawności
(orzeczenie o
niepełnosprawności
w przypadku osób do 16
r. ż.) – nie może poruszać
się samodzielnie za
pomocą wózka
inwalidzkiego o napędzie
ręcznym
Znaczny stopień
niepełnosprawności
(orzeczenie o
niepełnosprawności
w przypadku osób do 16
r. ż.)
Znaczny lub
umiarkowany stopień
niepełnosprawności –
dysfunkcja narządu
ruchu oraz brak
przeciwwskazań
zdrowotnych do
kierowania pojazdami
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9

F

Osoba w wieku aktywności
zawodowej, mająca pod swoją
opieka dziecko

Znaczny lub
umiarkowany stopień
niepełnosprawności

II. Drugim programem który został wdrożony przez Powiat Giżycki a realizatorem
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, to program „Wyrównywanie
Różnic Między Regionami II”. Wspomniany program zawierał następujące obszary
wsparcia:
Lp
1

Obszar
Szczegółowy opis
wsparcia
A
Wyposażenie obiektów służących
rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny

2

B

3

C

4

D

Likwidacja barier transportowych

5

E

6

F

Dofinansowanie wymaganego
wkładu własnego w projektach
dotyczących aktywizacji i/lub
integracji osób niepełnosprawnych
realizowanych w ramach
Programów Operacyjnych
finansowanych ze środków
europejskich
Tworzenie warsztatów terapii
zajęciowej

7

G

Likwidacja barier w zakresie
umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i
komunikowania
Tworzenie spółdzielni socjalnych
osób prawnych; część kosztów
utworzenia spółdzielni socjalnej w
zakresie adaptacji pomieszczeń
oraz wyposażenia stanowisk pracy
dla osób niepełnosprawnych

Skierowanie do powiatów poza
algorytmem dodatkowych środków

Adresat pomocy
Podmiot udzielający
świadczeń medycznych z
zakresu rehabilitacji
leczniczej
Zakłady opieki zdrowotnej,
placówki edukacyjne

-----------------------------

Organizacje pozarządowe
prowadzące co najmniej
1 rok działalność statutową
zakresie rehabilitacji
społecznej lub zawodowej;
Jednostki samorządu
terytorialnego, które
zorganizowały lub planują
zorganizować na swoim
terenie przewóz osób
niepełnosprawnych
Gminy, powiaty, organizacje
pozarządowe

Jednostki samorządu
terytorialnego, organizacje
pozarządowe
Powiaty
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na finansowanie zadań ustawowych
dotyczących rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych

W 2012r. do programu „Wyrównywania Różnic Między regionami II” przystąpiło
siedem projektów tj., Gmina Wydminy, Gmina Miłki, Powiat Giżycki – PZOSiPO
na rzecz II liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy, Dom Pomocy Społecznej w Giżycku oraz Zakład Aktywności
Zawodowej w Giżycku. Dofinansowanie zostało przyznane sześciu projektom
na łączna kwotę 545.765,27zł, w tym kwota na obsługę programu - 3.877,27 zł.
Powyższe jednostki, gminy, złożyły projekty na następujące obszary wsparcia:
Lp
1

2
3

4
5
6
7

Nazwa beneficjenta
Obszar wsparcia
PZOSiPO na rzecz II L.O. w Giżycku B – likwidacja barier w zakresie
umożliwienia os. niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania montaż windy przyściennej
Gmina Wydminy
D – likwidacja barier transportowych –
dofinansowanie do zakupu autobusu
Gminny Ośrodek Zdrowia w
B - likwidacja barier w zakresie
Wydminach
umożliwienia os. niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania budowa podjazdu
Gmina Miłki
D - likwidacja barier transportowych –
dofinansowanie do zakupu busa
D - likwidacja barier transportowych Specjalny Ośrodek Szkolno –
dofinansowanie do zakupu busa
Wychowawczy w Giżycku
Dom Pomocy społecznej w Giżycku D - likwidacja barier transportowych dofinansowanie do zakupu busa
Zakład Aktywności Zawodowej w
D - likwidacja barier transportowych Giżycku
dofinansowanie do zakupu busa

VI.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dział
853 rozdz. 85321.

Zespół 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. :
1. 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
w oddzielnym pokoju.
2. 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,
3.
Wydawanie
legitymacji
dokumentującej
niepełnosprawność
osób
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością.
Komisje mieszkańców ww. powiatów odbywały się w siedzibie Zespołu.
Dane dotyczące działalności Zespołu przedstawiają się następująco:
ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
- liczba złożonych wniosków – 397
- liczba wydanych orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych –
278
- liczba wydanych orzeczeń o nie zaliczeniu do osób
niepełnosprawnych - 94
- liczba wydanych orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia - 4
ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
- liczba złożonych wniosków – 2887
- liczba wydanych orzeczeń -2773, w tym o pierwszorazowym
zaliczeniu do:
znacznego stopnia niepełnosprawności - 453
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 428
lekkiego stopnia niepełnosprawności – 441
nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 47
odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 93
ORZECZENIA DO ULG I UPRAWNIEŃ
- liczba wydanych orzeczeń - 1
LEGITYMACJE
- wydane osobom przed 16 rokiem życia – 124
- wydane osobom powyżej 16 roku życia – 467
VII.

Poradnictwo specjalistyczne
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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: prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa.
Ponadto art. 180 pkt 7 ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zmianami)
stanowi, że do zadań własnych Powiatu należy organizowanie wsparcia
dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków
do powstawania: a) grup wsparcia, b) specjalistycznego poradnictwa.
W 2012r. zadanie początkowo było realizowane przez prawnika
i psychologa PCPR, a następnie również przez specjalistów wyłonionych w drodze
przetargu ofertowego.
Należy wyjaśnić, że przetarg ofertowy na udzielanie poradnictwa
psychologicznego dla mieszkańców powiatu giżyckiego, w tym dla rodzinnej
pieczy zastępczej, przeprowadzono na przełomie stycznia - lutego 2012 roku.
Po rozstrzygnięciu przetargu ofertowego, zatrudniono drugiego psychologa
(na umowę zlecenie na okres od 15 lutego do 15 grudnia 2012 roku). Wymaga
dodania, że ze względu na wypowiedzenie umowy przez psychologa, umowa
zakończyła wcześniej tj. z dniem 15 listopada 2012 roku.
W marcu 2012r. ogłoszono przetarg ofertowy na udzielanie poradnictwa
terapeutycznego dla mieszkańców powiatu giżyckiego. Przedmiotem zamówienia
było poradnictwo terapeutyczne realizowane:
a) w formie indywidualnych konsultacji dla mieszkańców powiatu
giżyckiego,
w
szczególności
w
zakresie
uzależnienia
i współuzależnienia,
b) prowadzenie grup wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu
giżyckiego.
Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z NZOZ Poradnią Terapii
Uzależnień w Giżycku (umowa na okres od 18 kwietnia do 15 grudnia 2012 r.).
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Udzielona ogółem 388 osobom (w tym 68 dzieciom), z tego:
1) psycholog PCPR udzielił w 2012r. pomocy 270 osobom (w tym 41 dzieciom).
W tym 82 osoby to osoby przebadane z pieczy zastępczej tj.:
a) 75 osób przebadano z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka
oraz kandydatów na rodziców zastępczych,
b) oraz przebadano 7 dzieci z rodzin zastępczych,
c) a także wydano 24 opinie.
2) psycholog zatrudniony na umowę zlecenie w okresie od 15 lutego
do 15 listopada 2012r. udzielił pomocy 81 osobom (w tym 27 dzieciom) oraz
wydał na podstawie przeprowadzonych badań 27 opinii dot. 27 rodzin
zastępczych (przebadano 37 rodziców zastępczych). Łącznie objął pomocą
psychologiczną 118 osób.
3) Najczęściej poruszane problemy to:
a) Zaburzenia depresyjne/lękowe,
b) Inne problemy emocjonalne,
c) Problemy wychowawcze,
d) Rozpad rodziny, rozwód, separacja,
e) Problem alkoholowy w rodzinie,
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f) Inne.
POMOC TERAPEUTYCZNA
W okresie od 18 kwietnia do 15 grudnia 2012 r.
1) w formie indywidualnych konsultacji udzielona została 99 osobom,
w tym 2 dzieciom (z konsultacji terapeutycznych korzystały osoby uzależnione,
współuzależnione, ofiary przemocy, sprawcy przemocy).
2) oraz odbyło się 10 spotkań grupy wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej
z powiatu giżyckiego.
KONSULTACJE PRAWNE
Z konsultacji prawnych w 2012r. skorzystało 160 osób.
Pomoc polegała głównie na udzielaniu informacji i konsultacjach w konkretnych
sprawach.
Najczęściej poruszane problemy to te z zakresu:
a) prawa rodzinnego i opiekuńczego,
b) prawa cywilnego,
c) sprawy/problemy rodzinne,
d) inne.
VIII.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Stałymi partnerami, z którymi PCPR współpracuje są: Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku
i Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Dar Serca” RYSIPON. Obu tym stowarzyszeniom Powiat Giżycki zleca
prowadzenie i finansuje 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.
W
zakresie
prowadzenia
całodobowej
placówki
opiekuńczowychowawczej, powiat giżycki zlecił realizację tego zadania Caritas Diecezji
Ełckiej. Placówka funkcjonuje pn. Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce”.
Ponadto PCPR współpracuje ze: Stowarzyszeniem na rzecz Chorych
z Chorobą Nowotworową "Promyk" w Giżycku, Giżyckim Stowarzyszeniem
Amazonek, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związkiem
Sybiraków, Polskim Związkiem Niewidomych oraz wszystkimi podmiotami
wyrażającymi chęć współpracy w zakresie szeroko rozumianej pomocy
społecznej, na którą jesteśmy otwarci. Prowadzimy również działalność
informacyjną w ramach Punktu Informacyjnego o Organizacjach Pozarządowych.
IX.

„TWOJA SZANSA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku realizuje projekt
pod nazwą „TWOJA SZANSA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2008 roku podpisano umowę ramową na lata 2008 – 2013. Na każdy rok
składany jest nowy wniosek aplikacyjny, a następnie jest podpisywany aneks
do umowy. Alokacja na 2012r. to 122.701,00 zł.
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W 2012 r. projektem objęto 15 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
giżyckiego, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, korzystających z pomocy
społecznej. Dominującym rodzajem niepełnosprawności wśród beneficjentów
projektu było: upośledzenie narządu ruchu (05-R), choroby układu oddechowego
i krążenia (07-S) oraz inne choroby (11-I). Z piętnastoma uczestnikami projektu
podpisano umowy indywidualne oraz deklaracje przystąpienia do projektu.
W okresie od marca do maja 2012r. beneficjenci projektu uczestniczyli
w treningu umiejętności społecznych – trening prowadził pedagog/socjoterapeuta
(33 godziny). Oprócz tego w kwietniu 2012r. odbyły się indywidualne spotkania
z doradcą zawodowym (15 godzin). Z każdym beneficjentem został sporządzony
Indywidualny Plan Działania oraz Indywidualna Karta Pracy Doradcy
Zawodowego. W kwietniu i w maju 2012r. odbyły się również konsultacje
psychologiczne dla chętnych i potrzebujących uczestników projektu, ogółem
zrealizowano w ciągu dwóch miesięcy 15 godzin konsultacji. W maju 2012r.
w ramach podpisania umowy o wolontariat beneficjenci projektu czynnie
uczestniczyli przy współorganizacji Biegów Rodzinnych (imprezy odbywającej
się w powiecie giżyckim rokrocznie od wielu lat), prowadzili zapisy do Biegu
Głównego i wydawali karty startowe. W tym samym miesiącu (maj 2012r.)
w ramach treningu umiejętności społecznych odbył się wyjazd do kina w Olsztynie,
w ramach równego dostępu do kultury i sztuki oraz wizyta studyjna w Zakładzie
Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie.
Pod koniec maja (24.05.2012r.) odbyło się zakończenie treningu umiejętności
społecznych w terenie, zorganizowano grilla w Ośrodku PTTK Wilkasy (Z.P.H.U.
„WAGAMO” Wilkasy). Dodatkowo w czerwcu 2012r. odbyła się 1 godzina
doradztwa zawodowego indywidualnego dla jednego uczestnika.

Zajęcia z treningu umiejętności społecznych, marzec – maj 2012r.
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„Biegi Rodzinne” maj 2012

Wizyta studyjna w PZN ZAZ Olsztyn oraz kino w ramach równego dostępu do kultury
i sztuki – maj 2012r.

Dnia 17 czerwca 2012r. w ramach projektu „Twoja Szansa” rozpoczął się
turnus rehabilitacyjny jako instrument aktywizacji zdrowotnej. Turnus odbył się
w miejscowości Jantar w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Bursztyn”.
Na ww. turnusie uczestnicy projektu uczęszczali na rehabilitację, przewidziane
i zaplanowane 3 zabiegi dziennie odpowiednie do schorzenia, poza tym odbyły się
zaplanowane wieczorki taneczne, grill z kiełbaskami, dwie wycieczki:
do Trójmiasta oraz do Krynicy Morskiej.
Na turnusie zostały zrealizowane zajęcia (11 godzin) z pedagogiem/socjoterapeutą
z treningu interpersonalnego. W ramach tego treningu zostały poruszone
następujące kwestie tematyczne:
1. Machina czasu – utrwalenie pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
2. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami – praca z kryzysem w grupie,
3. Moje marzenie – zakończenie pracy z grupą, podsumowanie pracy.
W drugim tygodniu turnusu odbyły się warsztatowe zajęcia z doradztwa
zawodowego (15 godzin). Zostały zrealizowane trzy bloki zajęć tematycznych:
Blok I – warsztat samopoznania,
Blok II – rynek pracy i edukacji,
Blok III – dokument aplikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna.
Turnus zakończył się 30 czerwca 2012 roku.
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Zdjęcia z turnusu rehabilitacyjnego – Jantar - czerwiec 2012r.

W miesiącu lipcu 2012r. odbyło się spotkanie edukacyjne na temat:
„Ekonomia społeczna w praktyce”. Prelekcja nieodpłatna przeprowadzona przez
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku.
Następnie partner projektu tj. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
przeprowadził 3 kursy dla uczestników projektu systemowego „Twoja Szansa”
na następujących kierunkach:
a) 1 osoba zrealizowała kurs „Pracownik obsługi kadr i płac”, który odbył się
w terminie 09.07.2012r. - 04.09.2012r.;
b) 5 osób zrealizowało kurs komputerowy z obsługą plotera, który odbył się
w terminie 24.09.2012r. - 31.10.2012r.;
c) 8 osób zrealizowało
kurs florystyczny, który odbył się w terminie
08.10.2012r. - 29.10.2012 roku.

22

Zdjęcia: pierwsze z kursu florystycznego, drugie z kursu komputerowego

Ponadto jeden uczestnik projektu systemowego od 1 września 2012 roku
rozpoczął naukę w szkole policealnej w Giżycku, na kierunku technik masażysta
w systemie dziennym. Nauka w szkole - bezpłatna.
W październiku 2012 roku w ramach doradztwa zawodowego indywidualnego
odbyły się kolejne spotkania uczestników projektu systemowego z doradcą
zawodowym (15 godzin).
Następnie w dniu 20 listopada 2012r. odbyły się dwie wizyty studyjne:
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Giżycku oraz w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Giżycku. Ww. wizyty studyjne pozwoliły uczestnikom projektu
zapoznać się z infrastrukturą socjalną i rynku pracy Powiatu Giżyckiego.

Zdjęcie z wizyty studyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Giżycku – 20 listopad 2012 rok

W listopadzie 2012r. przeprowadzono przetarg ofertowy na wynajem sali
konferencyjnej na spotkanie podsumowujące projekt i cataring. Wybrano ofertę
najniższą cenową złożoną przez firmę „RELAX” Anna Haszczyn
będącą właścicielem Centrum Aktywnego Wypoczynku „Gwarek” Ośrodek
Wypoczynkowy Piękna Góra 7, 11 - 500 Giżycko. W dniu 30 listopada 2012r.
ww. ośrodku nastąpiło zakończenie realizacji umów indywidualnych
i podsumowanie projektu. Beneficjentom wręczono zaświadczenia o zakończeniu
udziału w projekcie systemowym „Twoja Szansa” w 2012 roku oraz albumy
ze zdjęciami z projektu.
X. SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK Z REALIZACJI POWIATOWEJ
STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W
POWIECIE GIŻYCKIM W LATACH 2011 – 2018
Cel główny Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w powiecie giżyckim w Latach 2011 – 2018, to:
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Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród rodzin powiatu giżyckiego
poprzez zwiększenie skuteczności działań w ramach pomocy społecznej.
Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe:
1. Rozwój systemu wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych
społecznie.
2. Aktywizacja i integracja grup szczególnego ryzyka, w tym osób
niepełnosprawnych.
3. Rozwój form współpracy środowisk działających w sferze pomocy społecznej
oraz ochrony zdrowia.
4. Utrzymanie standardów placówek infrastruktury socjalnej
i zdrowotnej
w powiecie giżyckim.
Cele szczegółowe są realizowane poprzez niżej opisane działania jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, placówek oświatowych i opiekuńczych oraz
organizacji pozarządowych.
Informację z działań w ramach realizacji Strategii opracowano głównie na
bazie analizy dokumentacji własnej PCPR w Giżycku oraz kwestionariusza
monitoringu sporządzonego przez jednostki pomocy społecznej i edukacji
z terenu powiatu giżyckiego. Analiza danych dotyczy 2012r.
Rozwój systemu wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych
społecznie.
1. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych na wsparcie rodzin w
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, w tym opieka zastępcza.
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Rodzaj
rodzin

ogółem

spokrewnione niezawodowe zawodowe Rodzinne
domy
dziecka

Liczba
rodzin

101

77

19

3

2

Liczba
dzieci

146

88

27

15

16

Średnio
dzieci
w
rodzinie

1,44

1,14

1,42

5

8

Ilość
świadczeń

1771

1116

386

131

138

1.592.736,25*

767.179,76

289.758,46

215.270,03

244.112,84

Wypłacone
kwoty

w tym 76.415,16
inne wydatki na
rodz.
pieczę
zastępczą

W 2012 roku liczba rodzin zastępczych zmniejszyła się o 2 rodziny. Mniejsza
liczba rodzin zastępczych wpłynęła na zmniejszenie liczby dzieci przebywających
w rodz. zastępczych o 8,75%. Liczba dzieci przebywających w rodz. zastępczych
zawodowych i rodzinnych domach dziecka zarówno w 2011r. jak i w 2012r. to 31.
W związku z realizacją w 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
nastąpił wzrost wydatków na zawodową pieczę zastępczą (zawodowe rodziny
zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka), związany z wprowadzeniem dodatkowych
obligatoryjnych świadczeń. Jednak z racji zmniejszenia liczby dzieci w rodzinach
wydatki na rodzinną formę opieki w 2012 r. w ramach realizacji ustawy o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej w stosunku do ubiegłego roku utrzymują się na tym
samym poziomie.
Nakłady Samorządu Gminnego z terenu powiatu giżyckiego w zakresie
wsparcia rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
Wydatki Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach na terenie
powiatu giżyckiego w złotych w 2012 roku
Gmina

Ust.
pomocy
społ.

m. Giżycko 3.880.618
Giżycko
551.701
Ryn
Wydminy

614.733
1.638.235

o Ust. o dodat. Ust.
mieszkaniowych świad.
rodz.
1.689.383
183.403
258.210
Brak danych

o Ust. o pom.
Osobom
upraw. Do
alimentów
6.023.778
1.468.182
2.183.981
360.676
2.209.419
2.111.396

330.202
338.363

Utrzymanie
ośrodka

2.232.308
Brak
danych
291.268
298.823
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Miłki
Kruklanki
Ogółem

233.234
642.478
7.560.999

172.729
123.760
* 2. 427.485

1.377.003
1.026.242
14.931.819

dane
niepełne
ze
względu na brak danych
z GOPS w Wydminach

282.429
92.829
2.872.681

235.717
281.109
* 3.339.156
dane niepełne ze
względu na brak
danych z GOPS
w Giżycku

Liczba osób i rodzin, którym decyzją Ośrodki Pomocy Społecznej w poszczególnych
gminach na terenie powiatu giżyckiego przyznały świadczenie z ustawy o pomocy
społecznej w 2012 roku
Liczba osób i rodzin,
którym decyzją przyznano
świadczenie z ustawy o
pomocy społecznej
1345
457
1179
684
1043
363
5071

m. Giżycko
Giżycko
Ryn
Wydminy
Miłki
Kruklanki
Razem

w tym z powodu ubóstwa

322
252
226
513
339
140
1792

Wydatki Ośrodków Pomocy Społecznej z ustawy o pomocy społecznej
w 2012r. w stosunku do roku 2011, wzrosły o około 23%. Przypuszczalnie powodem
powyższego wzrostu wydatków jest ok. 25% wzrost liczby osób, którym przyznano
świadczenie ze względu na trudną sytuację finansową oraz wzrost ok. 24% osób,
którym przyznano świadczenie ze względu na ubóstwo.
Liczba i nakłady finansowe Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych
gminach na terenie powiatu giżyckiego w zakresie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych - dane z 2012 roku:
Gmina
m. Giżycko
Giżycko
Ryn
Wydminy
Miłki
Kruklanki
Razem

Ilość usług
129
1
10
15
0
0
155

Ilość świadczeń
Kwota w zł
25.317
665.153
4
479
1800
22.000
5.374
126.141
0
0
0
0
32.624
813.773

Z analizy danych za rok ubiegły wynika, że ośrodki pomocy społecznej na terenie
powiatu giżyckiego poniosły wydatki na usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
o 94,2 % wyższe w stosunku do roku 2011. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu ok.
90% udzielonych usług i świadczeń opiekuńczych w tym specjalistycznych.
Liczba osób i nakłady finansowe Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych
gminach na terenie powiatu giżyckiego w zakresie zasiłków stałych w 2012 roku:
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Gmina
m. Giżycko
Giżycko
Ryn
Wydminy
Miłki
Kruklanki
Razem

Ilość osób
217
50
69
49
15
24
424

Ilość świadczeń
2065
501
660
471
142
260
4.099

Kwota w zł
774.195
196.716
251.359
162.746
52.672
94.989
1. 532.677

Liczba osób i nakłady finansowe Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych
gminach na terenie powiatu giżyckiego w zakresie zasiłków okresowych w 2012
roku:
Gmina
m. Giżycko
Giżycko
Ryn
Wydminy
Miłki
Kruklanki
Ogółem

Ilość osób
399
183
137
211
89
115
1134

Ilość świadczeń
1947
584
534
1330
376
533
5.304

Kwota w zł
575.050
173.148
148.264
526.557
151.754
209.993
1.784.766

Nakłady finansowe Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach na
terenie powiatu giżyckiego i liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń
rodzinnych w 2012 roku:
Gmina
m. Giżycko
Giżycko
Ryn
Wydminy
Miłki
Kruklanki
Ogółem

Rodzin i osób
1800
650
594
567
339
424
4374

Kwota w zł
6.023.778
2.183.981
2.209.419
2.111.396
1.377.003
1.026.242
14.931.819

Nakłady finansowe Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach na
terenie powiatu giżyckiego i liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego
w 2012 roku:
Gmina
m.Giżycko
Giżycko
Ryn
Wydminy
Miłki
Kruklanki
Ogółem

Rodzin
243
84
55
90
34
19
525

Kwota w zł
1.468.182
360.676
330.202
338.363
282.429
92.829
2.872.681
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Nakłady finansowe Ośrodków Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach na
terenie powiatu giżyckiego i liczba osób i rodzin korzystających z dodatków
mieszkaniowych w 2012 roku:
Gmina
m. Giżycko
Giżycko
Ryn
Wydminy
Miłki
Kruklanki
Ogółem

Rodzin i osób
brak danych
104
260
98
72
51
585
* dane niepełne ze względu

na brak

danych z MOPS w Giżycku

Kwota w zł
1.689.383
183.403
258.210
brak danych
171.070
92.829
2.394.895
* dane niepełne ze

względu na brak
danych z GOPS w Wydminach

Liczba osób dorosłych i uczniów oraz nakłady finansowe Ośrodków Pomocy
Społecznej w poszczególnych gminach na terenie powiatu giżyckiego w zakresie
Dożywiania – dane z 2012 roku:
Gmina

m.
Giżycko
Giżycko
Ryn
Wydminy
Miłki
Kruklanki
Ogółem

Koszt świadczeń w zł Liczba osób
Środki Dotacja
Dorośli Uczniowie
własne
244.863 580.000
1311
1338

Liczba świadczeń
Dorośli Uczniowie
12.057

68.874

180.862
36.000
75018
25.000
38.000
599.743

555
520
24
0
205
13.361

34.680
850
60.406
36.905
28.586
230.301

297.000
144.000
300.000
100.000
152.000
1.573.000

580
325
155
0
229
2600

304
435
344
264
165
2850

W roku 2012 na uwagę zasługuje drastyczny wzrost świadczeń w postaci
dożywiania. O ok. 49% w stosunku do roku 2011 wzrosła liczba osób dorosłych
korzystających z tej formy pomocy. Przyczyną takiej sytuacji może być stale
pogarszająca się sytuacja finansowa/ekonomiczna rodzin - np. zamrożenie płac,
kryzys gospodarczy, co wpływa na ubożenie mieszkańców powiatu giżyckiego.
Zapewnienie opieki zastępczej instytucjonalnej przez Samorząd Powiatowy
poprzez prowadzenie/zlecenie realizacji zadania: Prowadzenie placówki opiekuńczo
wychowawczej, tj. Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce” Caritas Diecezji Ełckiej w
Giżycku, dane na dzień 31.12.2012r:
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Kategoria

Liczba
placówce

Grupa
socjalizacyjna
miejsc

w

Grupa
usamodzielnienia

Grupa
interwencyjna

42

8

7

28

8

4

57
Liczba wychowanków
40
Liczba miejsc w Placówce Rodzinnej w Zelkach nie uległa zmianie i wynosi
wychowanków przebywających w placówce na dzień 31.12.2012r. - 8

8. Liczba

Hostel dla osoby z dzieckiem/dziećmi dotkniętymi przemocą w rodzinie.
Liczba osób korzystających z hostelu dla osoby z dzieckiem/dziećmi dotkniętymi

przemocą w rodzinie - 2
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez badania w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku w celu dostosowania wymagań do
specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Liczba przeprowadzonych badań dzieci
i młodzieży w 2012r.
Rodzaj Badań

Ilość badań

Badania uwagi słuchowej i lateralizacji
usznej

11

Badania Logopedyczne

59

Badania Pedagogiczne

245

Badania Psychologiczne

238

Badania surdopedagogiczne

1

Badania lekarskie

0

Badania - razem

554
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Wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych rehabilitacja społeczna
Liczba Świadczeń i wykonane nakłady finansowe PCPR za 2012r.
Dofinansowanie Turnusów
Likwidacji
do
rehabilitacyjnych barier

Ilość świadczeń
Kwota
świadczeń
Średnia kwota
na świadczenie

Zaopatrzenia
Sportu,
w
sprzęt kultury,
rehabilitacyjny rekreacji
i turystyki

241

114

924

5

202.147,00

336.455,51

361.190,41

22.500,00

838,78

2951,36

395,23

4.500,00

W 2012r. ze względu na dysponowanie środkami finansowymi PFRON, które w
stosunku do 2011 roku były wyższe o 52%, udzielono o około 32% więcej świadczeń
w zakresie rehabilitacji społecznej.
Zapewnienie i rozwój opieki instytucjonalnej dla osób starszych i chorych
poprzez prowadzenie ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
W 2012r. Powiat Giżycki w zakresie instytucjonalnej opieki nad osobami
starszymi świadczył specjalistyczne usługi w Domu Pomocy Społecznej
w Giżycku poprzez utrzymanie 33 miejsc dla osób przewlekle somatycznie
chorych. Ponadto ww. placówka zabezpiecza 98 miejsc dla osób w podeszłym
wieku.
Według stanu na 31.12.2012r. w placówce przebywało 131 osób. Miesięczny
koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w roku
2012 wynosił 2.323,76zł
W 2012r. wydano 26 decyzji o umieszczeniu w DPS wg nowych zasad tj.
w kosztach utrzymania mieszkańca DPS partycypuje gmina i rodzina. Ogółem
na dzień 31 grudnia 2012 roku przebywało 76 osób skierowanych wg nowych
przepisów.
Narastająco od początku roku 2012r z usług DPS- u korzystało 152 osoby.
Samorządy gminne z terenu powiatu giżyckiego ze względu na brak możliwości
zapewnienia całodobowej opieki podopiecznym w 2012r skierowały ogółem 16
osób do Domu Pomocy Społecznej.
GOPS Wydminy- 4 os, wydatkowano na zapewnienie opieki całodobowej
poprzez umieszczenie w DPS- 399.339,00 zł
GOPS Giżycko- 3 os, wydatkowano na zapewnienie opieki całodobowej
poprzez umieszczenie w DPS- 197.854,00 zł
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GOPS Kruklanki - 2 os, wydatkowano na zapewnienie opieki całodobowej
poprzez umieszczenie w DPS-130.974,00 zł
MOPS Giżycko- 5 os. wydatkowano na zapewnienie opieki całodobowej
poprzez umieszczenie w DPS- 627.162,00- zł
MGOPS w Rynie 2 os. wydatkowano na zapewnienie opieki całodobowej
poprzez umieszczenie w DPS- 332.028,- zł
GOPS Miłki- w 2012 nie skierowano żadnej osoby do DPS, wydatkowano
na zapewnienie opieki całodobowej poprzez umieszczenie w DPS- 27.828,00 zł
Wsparcie Samorządu Powiatowego
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi poprzez 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 31.12.2012 - 30 osób. W ośrodku funkcjonują również 4
miejsca całodobowego pobytu. Z usług ŚDS w Giżycku narastająco od początku
roku skorzystało 50 osób. Nowoskierowanych - 5 osób i 11 osób korzystało
z miejsc całodobowego pobytu.
Zadanie zlecone przez Powiat Giżycki organizacji pozarządowej.
Zarząd Powiatu w dniu 13.08.2012r. ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy. W wyniku rozstrzygnięcia powyższego konkursu podpisano
w dniu 19.10.2012r umowę na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Rynie z Ryńskim Stowarzyszeniem Integracji Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych DAR SERCA w Rynie do 21.10.2017r.
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. Nowoskierowanych 3 os.
2.
Utrzymanie
punktu
konsultacyjnego
(poradnictwo
psychologiczne i terapeutyczne) przez Powiat Giżycki.

prawne,

Samorząd Powiatowy
W 2012 R. PORADNICTWO JEST PROWADZONE W RAMACH PCPR:
Pomoc psychologiczna w 2012r.
Liczba psychologów udzielających konsultacji w 2012r. - 2
Liczba osób korzystających z konsultacji psychologicznych 285, w tym 58 dzieci.

Pomoc terapeutyczna w 2012r. udzielana w następujących formach:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Terapii Uzależnień
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Typ działań

Ilość osób
99

Grupa
wsparciaGrup
wsparciaIndywidualne
dla
osóbdla
konsultacje
współuzależnionychosób
terapeutyczne
uzależnionych
0
0
Dorośli 97
Dzieci- 2
Razem 99

Konsultacje prawne
Liczba prawników udzielających konsultacji w 2011r. - 1
Liczba osób korzystających z konsultacji prawnych – 168
Samorządy Gminne
Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych przez Samorządy Gminne
w Wydminach, Kruklankach i Rynie, w ramach których udzielono wsparcia
terapeutycznego i psychologicznego:

Liczba psychologów udzielających konsultacji - 2
Liczba osób korzystający z konsultacji psychologicznych - 78, w tym dzieci 50
Liczba terapeutów udzielających konsultacji - 2
Liczba osób korzystających z konsultacji terapeutycznych – 182, w tym dzieci 57
Gminy wiejska Giżycko oraz Miłki nie prowadziły Punktów konsultacyjnych
w 2012r.
Gmina Miłki: poradnictwo prawne udzielone przez 1 prawnika;
korzystających z konsultacji prawnych- 20 osób

Liczba osób

Gmina wiejska Giżycko : pomoc terapeutyczną zabezpiecza poprzez zlecenie
zadania NZOZ Gizela Świętojańska
Gmina miejska Giżycko: prowadzi Punkt konsultacyjny w ramach Centrum
Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Punkt udziela konsultacji,
terapeutycznych, psychologicznych, pedagogicznych i prawnych.
3. Inicjowanie tworzenia lokalnych grup wsparcia i samopomocowych.
Działania Samorządu Powiatowego
Liczba grup wsparcia działających w 2012r. w obszarze przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu - 1 grupa wsparcia rodzin zastępczych- 10
spotkań
Samorząd Gminny
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Wydminy
Liczba grup wsparcia działających w 2012r. w obszarze przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu - 2 grupy wsparcia dla osób wspóluzależnionych ( 9 os) i
uzależnionych(12os)
Ryn

Liczba grup wsparcia działających w 2012r. w obszarze przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu - 2
grupy wsparcia dla osób
wspóluzależnionych ( 7 os) i uzależnionych ( 10 os)
4. Realizacja projektów na rzecz grup zagrożonych marginalizacją, w tym
osób niepełnosprawnych.
PCPR - Liczba programów/ projektów opracowanych na rzecz grup
zagrożonych marginalizacją, w tym osób niepełnosprawnych w 2012r. – 3
Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Giżyckim na
lata 2008-2015. Liczba osób uczestniczących w programach/ projektach
w 2012r - 350 osób, w tym niepełnosprawni co najmniej 133 os. Razem
wysokość środków 22.500,00 zł;
Działania w ramach ww. programu
* IX Młodzieżowe Regaty Młodzieży Niepełnosprawnej w klasie DZ – łączna
wartość 5000,00.zł Liczba osób uczestniczących w programach/ projektach w
2012r - 47 osób, w tym niepełnosprawni 47 osób
* Turniej szachowo - warcabowy o puchar Mazur – organizator Giżycki Klub
Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących, ul. 1-go Maja 30,
11-500 Giżycko, wartość zadania 5.400,00 – ilość uczestników - 20 osób
* Wycieczka autokarowa -organizator Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek”,
ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko, wartość zadania 3.930,00, liczba
uczestniczek - 20 osób
* Światowy dzień osób niepełnosprawnych- organizator Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, wartość
zadania 1.170,00, liczba uczestników - 217
* Wycieczka autokarowa „Uroki wielkiej aglomeracji”- organizator Polski
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, ul. Mickiewicza 33, 11-500
Giżycko, wartość zadania 7.000,00, liczba uczestników 46 osób.
Koordynator pieczy zastępczej - łączna wartość 34.882,80 zł w tym
dotacja 15.220,80 zł, liczba uczestników- 60 osób
Szkolenia rodzin zastępczych osób prowadzących Rodzinne domy
Dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych-
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łączna wartość
11.644,20 zł w tym dotacja 5.500,00 zł,
liczba
uczestników - 43 osób
Świadczenia dla rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka- łączna
wartość 50.652,00 zł w tym dotacja 48.119,00 zł, liczba uczestników - 9
rodzin.
DPS i SDS - Liczba projektów opracowanych na rzecz grup zagrożonych
marginalizacją, w tym osób niepełnosprawnych w 2012r. – 1; Pożegnanie lata
2012- coroczna impreza ponadlokalna na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych.
5. Wspieranie/inicjowanie tworzenia bazy leczniczej dla
w tym dzieci i młodzieży.

uzależnionych,

Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z NZOZ Poradnią Terapii
Uzależnień - umowa zlecenie na indywidualne konsultacje.
Liczba Poradni Terapii Uzależnień w Powiecie Giżyckim w 2012r. - 2 w tym dla
dzieci i młodzieży - 0
6. Utrzymanie i tworzenie mieszkań chronionych dla osób opuszczających
zastępcze formy opieki.
Samorząd Powiatowy dysponuje dwoma mieszkaniami chronionymi
przeznaczonymi dla osób opuszczających zastępcze formy opieki.
Liczba mieszkań chronionych w 2012r- 2. w tym utworzonych w 2012r.- 0
Wysokość świadczeń wydatkowanych na utrzymanie mieszkań chronionych w
2012r. (miesięczny koszt utrzymania 871,11) – 11.927,97
Liczba osób korzystających z mieszkań chronionych w 2012r - 3 os
Samorządy Gminne z terenu Powiatu Giżyckiego nie dysponują mieszkaniami
chronionymi.
7. Popularyzowanie i promowanie modelu zdrowego trybu życia.
Działania podejmowane w 2012r. o ww. tematyce ( konferencje, szkolenia,
pogadanki, programy profilaktyczne) oraz liczba uczestników

W 2012r zarówno PCPR jak i GOPS-y i MOPS nie podejmowały działań
w powyższym zakresie tematycznym.
8.Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przemocy
domowej.
Działania podejmowane w 2012r. o ww. tematyce
Samorząd Powiatowy:
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1 spotkanie pt. „REALIZACJA PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA
SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ „w zakresie realizacji Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
- uczestników 5 os
Mimo podejmowanych szeregu działań (pisma, rozmowy telefoniczne,
spotkania) inicjująco – motywujących Zespół Kuratorów, Prokuraturę, Sąd,
Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu giżyckiego w zakresie realizacji
Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
w 2012r. nie stworzono grupy terapeutycznej ze względu na małą liczbę osób (3).
Samorząd Gminny:
GOPS w Giżycku realizacja programów profilaktycznych w szkołach na terenie
gminy Giżycko oraz szkoła dla rodziców:
GOPS w Miłkach – edukacja w zakresie uzależnień – 22 os
GOPS w Kruklankach realizacja programów profilaktycznych:
- 7 Spektakli dla uczniów i rodziców – 510 osób; Konkurs plastyczny – 21
dzieci; Filmy edukacyjne i pogadanki, Akcja plakatowa,
- Szkolenie sprzedawców - 11 punktów sprzedaży nap. Alkoholowych,
- Zakup publikacji i filmów edukacyjnych o tematyce uzależnienia,
- Dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych,
- Szkolenia członków Komisji- 5 osób.
MGOPS w Rynie realizacja programów profilaktycznych – 10 programów -470
osób
9. Tworzenie warunków do rozwiązywania problemu bezdomności.
Działania podejmowane w 2012r. o ww. tematyce: Ze względu na to, że jest
to zadanie samorządów gminnych, Samorząd Powiatowy poprzez działalność
PCPR-u rokrocznie udostępnia numer infolinii o wolnych miejscach
w noclegowniach na tablicy ogłoszeń w jednostce.
Działania podejmowane przez samorządy gminne głównie polegają na:
*
przeciwdziałaniu
mieszkaniowych

zadłużeniom

w

opłatach

-

udzielenie

dodatków

* GOPS w Kruklankach sporządzenie diagnozy bezdomności na terenie gminy:
Bezdomność nie występuje
* kierowanie do noclegowni i finansowanie np. Gmina Miłki: 1 osoba – 5500 zł
* interwencji w sprawach egzekucji eksmisji.
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Gminy nie realizują Programów Wychodzenia z Bezdomności, w związku
z czym nie przekazują na ten cel środków.
10. Inicjowanie aktywności własnej rodzin poprzez szeroko rozumianą pracę
socjalną (uczestnictwo pracowników socjalnych w życiu rodziny).
Praca socjalna realizowana przez samorząd powiatowy, tj. w zakresie PCPR:
Liczba etatów pracowników socjalnych w 2012r. w jednostce - 4 w tym 1 etat ze
środków POKL - praca socjalna dla osób niepełnosprawnych
Liczba świadczeń wyłącznie w postaci pracy socjalnej w 2012r - 898 w tym – 68
w ramach POKL
Praca socjalna świadczona przez Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie
powiatu giżyckiego:
Liczba pracowników w Ośrodkach Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach
na terenie Powiatu Giżyckiego w 2012r.:
Gmina
Liczba pracowników
Giżycko
13 w tym 5 pracowników socjalnych
m. Giżycko
51 w tym 15 pracowników socjalnych
oraz 1 asystent rodziny
Ryn
9 w tym 4 pracowników socjalnych
Wydminy
12 w tym 4 pracowników socjalnych
Miłki
5 w tym 2 pracownik socjalnych
Kruklanki
5 w tym 2 pracowników socjalnych
Ogółem
95 w tym
32
pracowników
socjalnych i
1 asystent rodziny
W stosunku do wszystkich osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy
społecznej, etaty pracownika socjalnego i asystenta rodziny. tj pracowników
pracujących w terenie, stanowią 35%. Jest to więcej niż w roku 2011. W 2012r.
zatrudniono dodatkowo 2 pracowników socjalnych i asystenta rodziny, aby rozwijać
szeroko rozumianą pracę socjalną – pracę w terenie z rodziną
w celu
przeciwdziałania niewydolności opiekuńczo - wychowawczej rodzin.
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GOPS Miłki- liczba etatów pracownika socjalnego -2; Liczba świadczeń wyłącznie
w postaci pracy socjalnej w 2012r - 60
GOPS Wydminy - liczba etatów pracownika socjalnego -4; Liczba świadczeń
wyłącznie w postaci pracy socjalnej w 2012r - 518
GOPS Giżycko - liczba etatów pracownika socjalnego -5; Liczba świadczeń
wyłącznie w postaci pracy socjalnej w 2012r - brak danych
GOPS Kruklanki - liczba etatów pracownika socjalnego -2, Liczba świadczeń
wyłącznie w postaci pracy socjalnej w 2012r - 40
MOPS Giżycko - liczba etatów pracownika socjalnego -15, Liczba świadczeń
wyłącznie w postaci pracy socjalnej w 2012r - 435
MGOPS Ryn - liczba etatów pracownika socjalnego -4, Liczba świadczeń wyłącznie
w postaci pracy socjalnej w 2012r - 25
11. Promowanie i rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem.
Liczba szkoleń dla kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej – 2
Liczba godz. przeprowadzonych szkoleń - 100
Liczba osób przeszkolonych - 21
12. Inicjowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu.
Działania podejmowane w 2012r. o ww. tematyce przez Samorząd Gminny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach zatrudnił wolontariusza pomoc w realizacji zadań Ośrodka
Działania podejmowane w 2012r. o ww. tematyce przez Samorząd Powiatowy
w zakresie pomocy społecznej - przeszkolenie 2 pracowników PCPR w zakresie
Zarządzania pracą wolontariusza- Jak pozyskać i zatrzymać kandydata na
wartościowego pracownika (36 godz.)
13. Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Liczba OIK w Powiecie - 0 w tym utworzonych w 2012r.- 0 / * funkcję OIK pełni
Hostel przy Domu Św. Faustyny w Giżycku. Zabezpiecza on potrzeby Powiatu
w zakresie udzielania wsparcia ofiarom przemocy.
Aktywizacja i integracja
niepełnosprawnych.

grup

szczególnego

1. Opracowywanie
i
realizacja
z dofinansowaniem środków UE w 2012r.

ryzyka,

programów

w

tym

osób

aktywizujących
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Wysokość środków finansowych i liczba uczestników programów aktywizujących
realizowanych przez samorząd powiatowy i samorządy gminne w ramach środków
POKL – dane z 2012 roku
Typ
Dane
Realizujący
PCPR w Giżycku

Kwota

82.186,37 - wykonanie

Nazwa

Kwota
GOPS w
Wydminach

TWOJA SZANSA – projekt systemowy
Liczba uczestników - 17 w tym niepełnosprawnych
- 17
98.012.00

Nazwa

Kwota

projekt systemowy: Równe Szanse
Liczba uczestników - 24, w tym niepełnosprawnych - 3
50.000,-

GOPS w Giżycku
Nazwa
projekt konkursowy: Przebudzenie - siła jest w
nas
Liczba
uczestników
15,
w
tym
niepełnosprawnych - 0
Kwota
MOPS w Giżycku

120.314,Nazwa

projekt systemowy: społeczno zawodowa aktywna
integracja bezrobotnych z terenu miasta Giżycka
Liczba uczestników - 65 w tym niepełnosprawnych -7.

Kwota
MGOPS w Rynie

134.536,Nazwa

projekt
systemowy: Aktywizacja społeczno
zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania
wykluczeniu społecznemu.
Liczba uczestników - 33 w tym niepełnosprawnych 0.

2. Zabezpieczenie środków na ekonomiczne usamodzielnienie się
i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

osób

Ekonomiczne usamodzielnienie się
Liczba osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych którym udzielono pomocy
pieniężnej na usamodzielnienie: 6
Wypłacono świadczenia pieniężne ww. osobom na łączną kwotę: 29.664,00 zł.
Liczba osób usamodzielnianych z instytucjonalnych form opieki zastępczej oraz
zakładów poprawczych, MOW, którym udzielono
pomocy pieniężnej na
ekonomiczne usamodzielnienie: 4
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Wypłacono świadczenia pieniężne ww. osobom na łączną kwotę: 23.076,00 zł
Wypłacono świadczenia pieniężne ww. osobom na łączną kwotę: 52.740,00 zł.
3. Tworzenie warunków oraz wyrównywanie szans osób, w tym dzieci
i młodzieży opuszczającej różne formy opieki zastępczej.
Wyrównywanie szans młodzieży
Liczba osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki: 26
Wypłacono świadczenia pieniężne ww. osobom na łączną kwotę: 120.637,97 zł.
Liczba osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych, którym udzielono pomocy
pieniężnej na zagospodarowanie: 3
Wypłacono świadczenia pieniężne ww. osobom na łączną kwotę: 4.500 zł.
Wypłacono świadczenia pieniężne ww. osobom na łączną kwotę: 125.137,97 zł.
Zapewnienie warunków mieszkaniowych: 1 wychowanka z rodziny zastępczej
przebywała w mieszkaniu chronionym
Liczba osób usamodzielnianych z placówek, otrzymujących comiesięczną pomoc
pieniężną na kontynuowanie nauki 9

Wypłacono comiesięczne świadczenie na kontynuację nauki ww.
osobom na łączną kwotę: 33.132,48 zł
Liczba osób usamodzielnianych z placówek, którym udzielono pomocy na
zagospodarowanie w formie rzeczowej – 5 ; Łączna wysokość świadczeń –
9.000,00 zł.
Rozwój form współpracy środowisk działających w sferze pomocy
społecznej oraz ochrony zdrowia.
1. Pozyskiwanie środków UE w partnerstwie z instytucjami działającymi
w sferze pomocy i ochrony zdrowia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku:
Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie realizacji i pozyskania
środków z UE - 1
Nazwa Partnera - Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
2. Rozwój współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.
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Rodzaj i liczba działań podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce:
Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w
obszarze pomocy społecznej polegała na realizacji Rocznego Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
3. Działania koordynujące, konsultacyjne i doradcze dla kadry pomocy
społecznej.
Rodzaj i liczba działań podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce
1 spotkanie konsultacyjno- doradcze dla OPS i PUP pt. aktualizacja,
monitoring i ewaluacja strategii rozwiązywania problemów społecznych; –
uczestników 6
2 szkolenia warsztatowe - Innowacyjne metody w pracy z klientem – TSR, coaching
cz.I i cz.II;
Liczba uczestników - 38 pracowników jednostek pomocy
społecznej, placówek.
4. Aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych działających
w zakresie pomocy społecznej.
Rodzaj i liczba działań podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce
Aktualizacja i weryfikacja danych Organizacji Pozarządowych działających
aktywnie w obszarze pomocy społecznej w 2012r.
5. Wspieranie / inicjowanie tworzenia bazy leczniczej dla uzależnionych,
w tym dzieci i młodzieży
Rodzaj i liczba działań podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce
Wynajem pomieszczeń- NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień umowa z dnia
31.12.2012r na okres 01.01.2013 do 31.12. 2014r. pok. 12, z korzystaniem z Sali
konferencyjnej 8 godz. tygodniowo i pokoju nr 20 w wymiarze 9 godz. tygodniowo
6. Realizacja rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Rodzaj i liczba działań podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce
•
•

Zlecanie/i Wsparcie finansowe 3 zadań z zakresu pomocy społecznej.
Udział przedstawiciela PCPR w pracach zespołów o charakterze doradczo –
inicjatywnym. Liczba spotkań - 3

7. Zlecanie / wspieranie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe.
Rodzaj i liczba zleconych/wspieranych przez powiat zadań z zakresu pomocy
społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2012r.
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Liczba zadań zlecanych - 3
•

•

•

Umowa z dnia 19.10.2012r.: Zlecenie zadania pt. „Prowadzenie Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie” Ryńskiemu Stowarzyszeniu
Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR SERCA w Rynie na okres
22.10.2012 do dnia 21.10.2017 tj. ( 5 lat)
Umowa z dnia 03.01.2012r. Zlecenie zadania pt. Prowadzenie Zespołu
Całodobowych
Placówek
Opiekuńczo
–
Wychowawczych
Typu
Socjalizacyjno- Interwencyjnego oraz Mieszkań Chronionych i Hostelu w
Giżycku Caritas Diecezji Ełckiej na okres od 01.02.2012 do 31.01.2017r.
Umowa z dnia 15.03.2012r nr 1/2012: wspieranie zadania” Prowadzenie
poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci z
ryzyka ciążowo- porodowego, chorobami genetycznymi i zaburzeniami CUN.”
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym k/
Giżycko na okres od 01.04.2012 do 31.12.2012r. – wysokość środków
45.765,00 zł

8. Doskonalenie

oraz ujednolicenie przepływu informacji/współpracy
między jednostkami w zakresie przeciwdziałania marginalizacji (Sąd,
Policja, PUP, kuratorzy, OPS, Edukacja itp.). Rodzaj i liczba działań

podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce

1 spotkanie w celu wypracowania zasad współpracy w zakresie realizacji
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie; - uczestników 5 os
9. Inicjowanie tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.
Rodzaj i liczba działań podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce:
Działania Powiatowe:
Udział dyrektora PCPR jako członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie
Miejskiej Giżycko
Działania Samorządu Gminnego:
2012 roku we wszystkich gminach z terenu powiatu giżyckiego działa Zespół
Interdyscyplinarny.
Wszystkie Zespoły Interdyscyplinarne uczestniczyły w 2012r. w szkoleniach,
konferencjach. Zespoły w ramach działań interdyscyplinarnych spotykają się
cyklicznie średnio 5 razy w roku.
Utrzymanie standardów placówek/jednostek
i zdrowotnej w powiecie giżyckim.

infrastruktury

socjalnej

1. Wsparcie merytoryczne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
pozyskiwania środków na utrzymanie obowiązujących standardów w
placówkach pomocy społecznej, w tym ośrodków wsparcia.
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Rodzaj i liczba działań podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce
*Aplikowanie o środki finansowe do MPiPS na uzyskanie standardu przez
ŚDS w Rynie. Wsparcie merytoryczne w zakresie aplikowania o środki finansowe
na uzyskanie standardu przez ŚDS w Rynie poprzez modernizację i remont
budynku w celu utworzenia nowych pracowni oraz sali na zajęcia grupowe na
łączną kwotę 731.840. Uzyskanie standardów przez ośrodek pozwoli uruchomić
dodatkowych 8 miejsc.
2. Przeciwdziałanie
społecznej.

wypaleniu

zawodowemu

pracowników

pomocy

Rodzaj i liczba działań podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce:
PCPR w Giżycku w 2012r nie podejmowało działań w zakresie przeciwdziałania
wypaleniu zawodowemu pracowników socjalnych
Samorządy Gminne z terenu pow. giżyckiego nie podejmowały działań w zakresie
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników socjalnych
3. Racjonalizacja zatrudnienia służb socjalnych pod kątem możliwości
finansowych i potrzeb środowiskowych.
Rodzaj i liczba działań podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce
Działania Powiatowe polegały na pozyskaniu środków w ramach POKL
w wysokości 25.597,85 zł na zatrudnienie na etacie pracownika socjalnego ds.
osób niepełnosprawnych w PCPR w Giżycku.
Nw. Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu pow. giżyckiego zwiększyły liczbę
etatów pracowników socjalnych:
GOPS w Miłkach – zwiększenie zatrudnienia o 1 etat na stanowisku pracownik
socjalny
GOPS w Wydminach – zwiększenie zatrudnienia o 1 etat na stanowisku
pracownik socjalny
MOPS w Giżycku – zwiększenie zatrudnienia o 1 etat na stanowisku asystenta
rodziny
4. Modernizacja, rozbudowa i budowa placówek pomocy społecznej,
w tym również różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Rodzaj i liczba działań podejmowanych w 2012r. o ww. tematyce:
*Pozyskanie środków finansowych z MPiPS na prace remontowo –
modernizacyjne i wyposażenie na ŚDS w Rynie. Wsparcie merytoryczne w
zakresie aplikowania o środki finansowe na uzyskanie standardu przez ŚDS w
Rynie poprzez modernizację i remont budynku, nowych pracowni oraz sali na
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zajęcia grupowe na łączną kwotę 731.840. Uzyskanie standardów przez ośrodek,
pozwoli uruchomić dodatkowych 8 miejsc.
XI.

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2012r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku zatrudnionych było łącznie 23 osoby.
Staż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
odbywało/odbywa 4 stażystów.
Zatrudniono na czas określony koordynatora pieczy zastępczej oraz na
zastępstwo specjalistę ds. pieczy zastępczej.
Pracownicy PCPR podnosili w roku 2012r. swoje kwalifikacje w formie
licznych szkoleń i kursów.
XII.

Współpraca z zagranicą

Ze względu na brak możliwości finansowania tego przedsięwzięcia
w 2012 roku, dalszą współpracę z partnerem francuskim w zakresie szeroko
rozumianej pomocy społecznej przesunięto na rok 2013. Zainicjowane zostały
działania we współpracy z ROPS w Olsztynie w zakresie pozyskania środków
na to zadanie.
XIII.
Wydatki rzeczowe, istniejące problemy, zobowiązania dział 852
rozdz.85218
1. Brak możliwości zatrudnienia na stałe 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.
XIV.

Osiągnięcia

1. Opracowanie i wdrożenie do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Giżyckim na lata 2012-2014”.
2. Pozyskanie z MPiPS w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej” kwoty 15.220,80 zł;
3. Pozyskanie z MPiPS w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – Szkolenia rodzin zastępczych, osób
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” kwoty 5.500,00 zł;
4.Pozyskanie z MPiPS w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 dodatkowych świadczeń dla rodzin
zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka- łączna wartość 50.652,00 zł w tym dotacja
48.119,00 zł,
5. Pozyskanie środków finansowych z MPiPS na uzyskanie standardu przez ŚDS
w Rynie poprzez modernizację i remont budynku w celu utworzenia nowych
pracowni na łączną kwotę 731.840 zł
6. Funkcjonowanie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań celem złagodzenia przeżyć
dziecka w związku z koniecznością przesłuchania przez Sąd lub Prokuraturę
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(w 2012r. odbyło się 16 przesłuchań, w większości przypadków przesłuchiwano
dzieci, w jednym przypadku osobę dorosłą). PCPR w Giżycku należy do koalicji
na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci, zainicjowanej przez Fundację Dzieci
Niczyje w Warszawie. Przyjazny Pokój znajdujący się w PCPR posiada Certyfikat
„Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci”.
7. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko – Mazurskiego
w zakresie współpracy międzynarodowej z Francją.
8. Realizacja Strategii rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej
w powiecie giżyckim na lata 2011-2018 oraz innych programów Powiatowych.
9. Kontynuacja projektu systemowego pt. „TWOJA SZANSA” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
kwota alokacji na 2012r. to 128.701,00 zł.
10. Podwyższenie kwalifikacji przez kadrę.
11. Wprowadzenie do realizacji nowych zadań z zakresu pieczy zastępczej.

XV.

Plany na 2013 rok

1. 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 Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim 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 w miarę pozyskania środków na ten cel.
7. Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy
w rodzinie (uzależniona od posiadania osób skierowanych przez Sąd
do programu lub wyrażających chęć udziału dobrowolnego w programie).
8. Przystąpienie i rozpoczęcie realizacji programów w ramach środków PFRON:
a) Aktywny Samorząd,
b) Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II.

W zał. sprawozdanie finansowe.

Sporządził:
Pracownicy PCPR

Zatwierdził:
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