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SPRAWOZDANIE
za okres 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
Stan na dzień 31.12.2013r.
I.

Piecza Zastępcza
A) instytucjonalna piecza zastępcza
Powiat Giżycki na swoim terenie posiada cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze:
1. Placówkę Rodzinną w Zelkach;
2. Trzy placówki prowadzone przez Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku w formie
Domów Św. Faustyny – Wielkie Serce Caritas Diecezji Ełckiej:
a). Placówka opiekuńczo - wychowawcza nr 1 „Arka Przyjaźni” z liczbą miejsc 28 przy
ul. Staszica 13 – typ socjalizacyjny.
b). Placówka opiekuńczo - wychowawcza nr 2 „Dar Serca” z liczbą miejsc14 przy ul.
Struga 18– typ socjalizacyjny.
c). Placówka opiekuńczo – wychowawcza nr 3 „Radosna Przystań” z liczbą miejsc 7 przy
ul. Staszica 13A– typ interwencyjny.
1. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego liczba wychowanków przedstawiała się
następująco:
- Dom Św. Faustyny - Wielkie Serce w Giżycku (trzy placówki opiekuńczowychowawcze) :

W dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego –
przebywało łącznie 34 wychowanków natomiast w placówce opiekuńczowychowawczej typu interwencyjnego – przebywało 2 wychowanków
- Placówka Rodzinna w Zelkach – 6 wychowanków
2. Skierowania:
W okresie sprawozdawczym do Domu Św. Faustyny w Giżycku skierowano:
- do placówek socjalizacyjnych – 3 małoletnich,
- do placówki interwencyjnej - 3,
- do hostelu – 2,
- do mieszkania chronionego – 0.
3. Usamodzielnienia z placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych,
schronisk dla nieletnich, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i innych.
W okresie sprawozdawczym 8 usamodzielnionym wychowankom placówek udzielono
pomocy na kontynuowanie nauki /2 osoby z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 2
osoby z placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, 3 osoby z placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 1 osoba z Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii/ . Wysokość jednego świadczenia to 494,10zł - dla osób usamodzielnionych
przed 2012r. i 500,00zł - dla osób usamodzielnianych od 2012r.
Łącznie na
kontynuowanie nauki wydatkowano: 25.980,63zł.
6 wychowankom udzielono pomocy na zagospodarowanie /2 osoby
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 3 osoby z placówki opiekuńczo-
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wychowawczej typu socjalizacyjnego, 1 osoba z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii/ na
łączną kwotę 14.235,00zł.
8 wychowankom udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie /2 osoby z
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 4 osoby z placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego, 2 osoby z placówki opiekuńczo-wychowawczej
typu rodzinnego/ w łącznej wysokości 41.223,00zł.
Razem na pomoc usamodzielnianym w 2013 roku wydatkowano: 81.438,63zł.
Z usamodzielnianymi wychowankami prowadzona jest praca socjalna polegająca
na pomocy: w pozyskaniu mieszkania, w napisaniu pism urzędowych, załatwianiu spraw
związanych z opłatami za mieszkanie, zakupami, pozyskaniu zatrudnienia, udzielaniu
porad, zapisywaniu na specjalistyczne konsultacje, motywowaniu do nauki, itp.
Udzielane jest również wsparcie w postaci poradnictwa: prawnego, psychologicznego i
terapeutycznego – w razie potrzeby.
4.
Porozumienia
zawarte
pomiędzy
Powiatem
Giżyckim,
Powiatami, dot. ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w
opiekuńczo – wychowawczych.
PCPR prowadzi merytoryczną i finansową obsługę porozumień.

a
innymi
placówkach

Według stanu na dzień 31.12.2013r. (w ramach zawartych porozumień):
a)
2 małoletnich pochodzących z powiatu giżyckiego przebywało w placówce na
terenie powiatu mrągowskiego,
b)
z kolei w placówkach na terenie powiatu giżyckiego przebywało 9 dzieci
pochodzących z innych powiatów (w tym: 4 dzieci z powiatu działdowskiego, 1 dziecko z
powiatu kętrzyńskiego, 3 dzieci z powiatu mrągowskiego, 1 dziecko z powiatu
bartoszyckiego).
Należy nadmienić, że na początku bieżącego roku w placówkach na terenie powiatu giżyckiego
przebywało dwoje dzieci z powiatu kętrzyńskiego, obecnie przebywa jedno, a drugie z dniem
20.04.2013r. zostało skreślone z listy wychowanków Domu Św. Faustyny – Wielkie Serce Caritas
Diecezji Ełckiej w Giżycku. Ponadto 12.08.2013r. podpisano porozumienie dot. przyjęcia 2 dzieci z
powiatu węgorzewskiego do Placówki Rodzinnej w Zelkach, realizację tego porozumienia
zakończono jeszcze w 2013r. ze względu na opuszczenie przez dzieci w/w placówki.

5. Nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W 2013 roku PCPR kontrolował 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 Powiatu.
Z uwagi na kontrolę Placówki Rodzinnej w Zelkach przeprowadzoną w 2013 r. przez
inspektorów wojewódzkich, kontrolę w zakresie zapewnienia wychowankom
odpowiednich warunków bytowych zaplanowaną przez PCPR na październik 2013r.,
przełożono na rok 2014.
6. W roku 2013 wydano 21 decyzji, w tym 19 decyzji dotyczących odstąpienia
od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wobec rodziców
biologicznych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej
i 2 decyzje ustalające opłatę opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych. Względem pozostałych rodziców postępowania nadal trwają
i decyzje będą wydawane sukcesywnie.
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B) rodzinna piecza zastępcza
1. Liczba rodzin wg stanu na 31.12.2013 r. (ogółem): 93, w tym:
- liczba rodzin zastępczych spokrewnionych: 69,
- liczba rodzin zastępczych niezawodowych: 19,
- liczba rodzin zastępczych zawodowych: 3, w tym: o charakterze pogotowia: 1
- liczba Rodzinnych Domów Dziecka: 2.
2. Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wg stanu na 31.12.2013 r.: 138
w tym:
- liczba dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych: 88,
- liczba dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych: 26,
- liczba dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej: 8, w tym o charakterze pogotowia: 1
- liczba dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka: 16.
3. Ogółem wydatki z przeznaczeniem na pomoc rodzinom zastępczym i RDD na dzień
31.12.2013
r.
wyniosły:
1.934.688,38
zł
(ilość
świadczeń:
1.950),
z czego:
1) rodzinom zastępczym spokrewnionym wypłacono: 721.590,88 zł,
(ilość świadczeń: 1091), w tym:
a) comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej spokrewnionej wyniosła: 713.436,04 zł (ilość
świadczeń: 1056),
b) dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka: 7.154,84zł (ilość świadczeń
34),
c) jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego do rodziny zastępczej spokrewnionej dziecka wyniosła:
1.000,00 zł (ilość świadczeń: 1),
2) rodzinom zastępczym niezawodowym wypłacono: 383.357,23 zł,
(ilość świadczeń: 427), w tym:
a) comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w
rodzinie zastępczej niezawodowej wyniosła: 352.965,41zł (ilość świadczeń:
340),
b) dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka: 13.612,45 zł, ilość świadczeń
76),
c) jednorazowa
pomoc
na
pokrycie
wydatków
związanych
z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej niezawodowej dziecka
wyniosła: 13.700 zł (ilość świadczeń: 7)
d) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego wyniosły: 3.079,37 zł
(ilość świadczeń: 4)
3)
rodzinom
zastępczym
zawodowym
wypłacono:
205.080,75
zł
(ilość świadczeń: 179) z tego:
a) pomoc na dzieci wyniosła: 74.610,58 zł (ilość świadczeń:111),
w tym:
• comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej wyniosła: 68.053,44 zł
(ilość świadczeń: 87),
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•

dodatek z tytułu niepełnosprawności stanowi kwota: 4.057,14 zł
(ilość świadczeń: 22)
• pomoc jednorazowa z tytułu przyjęcia dziecka wyniosła: 2.500,00 zł
(ilość świadczeń: 2)
b) wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych wyniosły: 90.060,63 zł
(ilość świadczeń: 51), z czego: rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze
pogotowia wypłacono: 44.678,82 zł (ilość świadczeń: 12)
c) środki finansowe na utrzymanie domu wyniosły: 13.893,66 zł
(ilość świadczeń: 15)
d) środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych
z remontem (…) wyniosły: 26.515,88 zł (ilość świadczeń: 2)
4) Rodzinnym Domom Dziecka wypłacono: 312.847,71 zł (ilość świadczeń:253) z
czego:
a) pomoc na dzieci wyniosła: 193.961,29 zł (ilość świadczeń:202),
w tym:
 pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinnym domu dziecka wyniosła: 192.000,00 zł (ilość
świadczeń: 192),
 dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka przebywającego w
rodzinnym domu dziecka wyniosła: 1.961,29 zł (ilość świadczeń:
10),
 jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych
z potrzebami przyjmowanego do rodzinnego domu dziecka
wyniosła: 0,00 zł (ilość świadczeń: 0)
b) środki finansowe na utrzymanie domu wyniosły: 19.594,32 zł
(ilość świadczeń 24)
c) środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem
domu wyniosły: 1.345,51 zł (ilość świadczeń 1)
d) środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych
kosztów związanych z opieka i wychowaniem dziecka lub
funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka wyniosły: 23.271,93 zł (ilość
świadczeń: 2)
e) wynagrodzenia osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka wyniosły:
74.674,08 zł (ilość świadczeń: 24)
5) Porozumienia zawarte pomiędzy Powiatem Giżyckim, a innymi
Powiatami, dot. ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
PCPR prowadzi merytoryczną i finansową obsługę porozumień. Według stanu
na dzień 31.12.2013r. (w ramach zawartych porozumień):
a)
12 małoletnich pochodzących z powiatu giżyckiego przebywało w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów (w tym: 1 dziecko w powiecie węgorzewskim, 3
dzieci w powiecie krotoszyńskim, 1 dziecko na terenie miasta Suwałk, 1 dziecko w
powiecie
ostródzkim,
2
dzieci
na terenie powiatu Pisz, 2 dzieci w powiecie działdowskim, 2 dzieci
w powiecie Kolno).
Należy nadmienić, że w okresie sprawozdawczym (tj. w 2013r.) zakończono realizację
porozumienia z powiatem Piaseczno ze względu na usamodzielnienie się dziecka i jednego
porozumienia z powiatem Pisz również ze względu na usamodzielnienie się dziecka oraz
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zakończono realizację porozumienia z Miastem Warszawa ze względu na przeniesienie dziecka na
teren powiatu giżyckiego.

b)
z kolei w rodzinach zastępczych na terenie powiatu giżyckiego przebywało
13 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, 1 dziecko z powiatu Pisz, 1 dziecko z powiatu ostrołęckiego, 1 dziecko z
Miasta Toruń, 1 dziecko z powiatu pruszkowskiego).
Ponadto należy dodać, że w okresie sprawozdawczym zawarto i rozliczono porozumienie z
Powiatem Węgorzewskim dot. wcześniejszego krótkotrwałego pobytu 2 dzieci z tego powiatu na
terenie powiatu giżyckiego w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia
rodzinnego.

6) Inne wydatki na rodzinną pieczę zastępczą: 311.811,81 zł z czego:
a) realizacja umowy zlecenie na zatrudnienie osoby do pomocy
przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich:
62.822,11 zł,
b) realizacja umowy zlecenie na prowadzenie grupy wsparcia
6.853,50 zł,
c) realizacja kampanii pozyskiwania nowych rodzin zastępczych: 6.874,69 zł,
d) szkolenia rodzin zastępczych: 7.407,31 zł,
e) wynagrodzenie koordynatorów: 69.953,83 z czego: 29.233,56 zł opłacono w
ramach realizowanego projektu pn. Resortowy program wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej” – umowa nr PS-I.3146.9.100.2013 z dnia 28
maj 2013 r.,
f) koszt utrzymania małoletnich dzieci z powiatu giżyckiego przebywających
na terenie innych powiatów w ramach zawartych porozumień wyniósł:
152.268,88 zł.
g) pozostałe wydatki związane z pracą koordynatorów: 5.077,99 zł
h) koszt
sporządzenia
kosztorysów
inwestorskich
w
związku
z remontami u rodzin zastępczych zawodowych: 553,50 zł.
Zaznaczyć przy tym należy, że w 2013 roku PCPR realizowało „Resortowy program
wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej” w związku z tym wydatki na rodzinna
pieczę zastępczą w kwocie 78.184,00 zł zostały pokryte ze środków MPiPS.
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej wydał 246 decyzji, z których 171 dotyczy
rozliczeń finansowych, a 75 odpłatności wobec rodziców biologicznych za pobyt dzieci w
rodzinnej pieczy zastępczej. Sporządzono 36 pozwów do Sądu Rejonowego w Giżycku
wobec 35 osób, dotyczących zobowiązania alimentacyjnego wobec rodziców
biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. W
przypadku 2 osób powództwo wszczynano dwukrotnie.
Ponadto, dokonano 232 okresowych ocen sytuacji dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych. Wydano 304 opinii dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej (tj.
opinii o całokształcie sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,
dotyczących kandydatów na rodzinę zastępczą i dot. predyspozycji wychowawczych
rodzin zastępczych).
Z rodzinami zastępczymi prowadzona była także praca socjalna polegająca na
organizowaniu spotkań grupy wsparcia, warsztatów podnoszących poziom kompetencji
wychowawczych, warsztatów filmoterapii, 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
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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: 24 (w tym 18 z rodzin spokrewnionych, 5 z niezawodowych rodzin
zastępczych oraz 1 z rodziny zawodowej).
Wypłacono comiesięczne świadczenia na kontynuację nauki ww. osobom na łączną kwotę:
116.256,74 zł (w tym 85.769,30 zł usamodzielnianym z rodzin spokrewnionych, 25.052,34
zł usamodzielnianym z rodzin niezawodowych oraz 5.435,10 zł z rodzin zawodowych) ilość świadczeń – 237 (w tym 175 świadczeń usamodzielnianym z rodzin spokrewnionych,
51 świadczeń z rodzin niezawodowych i 11 świadczeń z rodzin zawodowych).
Liczba
osób
usamodzielnianych,
którym
udzielono
pomocy
pieniężnej
na usamodzielnienie: 2 / z rodziny spokrewnionej/.
Wypłacono
świadczenia
pieniężne
usamodzielnianym
na
łączną
kwotę:
9.882,00 zł.
Liczba
osób
usamodzielnianych,
którym
udzielono
pomocy
na zagospodarowanie: 2 / z rodzin spokrewnionych/
Wypłacono świadczenia pieniężne usamodzielnianym na zagospodarowanie
na łączną kwotę: 4.500,- zł.
5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
W okresie sprawozdawczym stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
funkcjonowało w wymiarze 2 etatów. Koordynatorzy realizują zadania wynikające z art.
77 pkt 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2013r.poz.135 ze zm.). W roku 2013 objęto wsparciem koordynatora łącznie 66
rodzin zastępczych z terenu powiatu giżyckiego. Prowadzono 113 planów pomocy
dziecku. Od dnia 02.01.2013r. do 31.12.2013 r. wykonano 969 konsultacji z rodzinami
zastępczymi, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, psychologami, pedagogami
szkolnymi, nauczycielami, kuratorami sądowymi, terapeutą uzależnień, przedstawicielami
Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie Filia w Ełku, pracownikami
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w Giżycku. Dla 44 rodzin
zapewniono dostęp do poradnictwa specjalistycznego (umówiono bądź zaproponowano
możliwość konsultacji psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, psychiatrycznej, doradcy
zawodowego). Podjęto 278 rozmów z opiekunami w celu udzielenia porady bądź pomocy
w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Przeprowadzono 20 rozmów wychowawczych z
wychowankami rodzin zastępczych. Ponadto, 2 rodzinom zastępczym udzielono pomocy
przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu wózka elektrycznego
oraz do likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, wspierano
w załatwieniu formalności związanych z w/w przedsięwzięciami. Zapewniono wsparcie
merytoryczne
4 rodzinom
zastępczym
przy
wypełnieniu
wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON środków pomocniczych. Udzielono pomocy w
ubieganiu się o orzeczenie o niepełnosprawności dla 7 dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych. Ustalono termin konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla 5
dzieci w celu uzyskania opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do ich
indywidualnych potrzeb. Ponadto, umożliwiono rodzinom zastępczym diagnozę dziecka
pod kątem FASD (przekazano ofertę Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Rodzinie
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„Synapsa”), w wyniku czego w tym kierunku zostało zdiagnozowanych 6 dzieci.
Zgłoszono oraz przekazano niezbędną dokumentację do Warmińsko – Mazurskiego
Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie Filia w Ełku 9 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, z
czego
6
nie zostało zakwalifikowanych do przysposobienia, 2 na dzień 31.12.2013 r. przebywało w
rodzinach preadopcyjnych, 1 oczekuje na Komisję Kwalifikacyjną. Koordynatorzy
sporządzili łącznie 16 pozwów o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych, w tym
wobec 18 rodziców biologicznych na 16 dzieci pozostających w pieczy zastępczej.
W okresie sprawozdawczym Sąd Rejonowy w Giżycku III Wydział Rodzinny i Nieletnich
wobec 6 powództwo oddalił, dla 10- zasądził obowiązek alimentacyjny, 2 sprawy
pozostały w toku.
Sporządzono 4 opinie dotyczące kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej, przekazane do Sądu oraz 5 opinii pedagogiczno - psychologicznych.
Osoba zatrudniona na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej pełni
także funkcję Powiatowego Koordynatora Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny.
Koordynatorzy aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciach promujących rodzinną
pieczę zastępczą.
6. Szkolenia rodzin zastępczych
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dodatkowe szkolenie uzupełniające
dla czterech kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w wymiarze 15 godzin, w
wyniku którego wydano dwa zaświadczenia kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej.
W okresie od 11.09.2013 r. do 04.12.2013 r. przeprowadzono szkolenie, w którym
wzięło udział 9 osób, w tym 4 kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, 3 na rodziny
zastępcze niezawodowe oraz 2 osoby tworzące rodzinę zastępczą spokrewnioną. Szkolenie
przeprowadziło dwóch trenerów na podstawie Programu PRIDE w wymiarze 54 godziny
szkoleniowe. Kandydaci na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe odbyli 10 godzin
praktyk oraz przeprowadzono z nimi 34 godz. konsultacji indywidualnych. Dziewięciu
kandydatów oraz osób prowadzących rodziny zastępcze ukończyło szkolenie w zakresie
pierwszej pomocy przedmedycznej organizowane w terminach: 18.11.2013 r. i 25.11.2013
r. w wymiarze 6 godzin.
II.

Domy Pomocy Społecznej
Wpłynęło 44 sprawy dotyczących przyjęcia do DPS w Giżycku:
1. Liczba mieszkańców przebywających w DPS w Giżycku wg stanu
na 31.12.2013 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 2013 wynosi 2.392,88 zł.
3. Wydano 36 decyzji o umieszczeniu w DPS wg nowych zasad tj. w kosztach utrzymania
mieszkańca DPS partycypuje gmina. Obecnie przebywa 82 osoby skierowane wg nowych
przepisów.
4. Zarejestrowano 1 konsultację dot. przyjęcia do DPS ze względu na nieprawidłową
kwalifikację osób w związku ze stanem zdrowia.
5. Zarejestrowano 3 umorzenia sprawy.
6. Zarejestrowano 1 rezygnację z umieszczenia w DPS.
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6. 3 sprawy w toku w związku z wydaniem decyzji o umieszczeniu - przeniesione do
realizacji w 2014r.
7. W dniu 26.06.2013r. przeprowadzono kontrolę w DPS w zakresie wyżywienia
i organizacji posiłków.
8. Z usług DPS narastająco od początku 2013r. skorzystało 160 osób.
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)
–
jest
to
ośrodek
wsparcia
o
statutowej
liczbie
miejsc
34.
Ośrodek dysponuje 30 miejscami dziennego pobytu oraz 4 miejscami całodobowego
pobytu, łącznie 34 miejsca.
Stan uczestników na dzień 31.12.2013r. - 30 osób.
Z usług ŚDS w Giżycku (w ramach dziennego i całodobowego pobytu) narastająco
od początku roku skorzystały 54 osoby, w tym 36 osoby z dziennych miejsc pobytu (w
tym 6 nowo skierowane) oraz 18 osób z miejsc całodobowego pobytu.
W 2013r. 8 osób ponosiło odpłatność za dzienny pobyt w ŚDS
w Giżycku oraz 8 osób za korzystanie z miejsca całodobowego pobytu. Dziesięć osób
zostało zwolnionych z odpłatności za korzystanie z miejsca całodobowego pobytu.
Pozostałe sprawy dot. odpłatności są w trakcie wyjaśniania.
W ramach nadzoru w dniu 26 czerwca br. przeprowadzono kontrolę w ŚDS w Giżycku
w zakresie: realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie - zadanie zlecone przez Powiat Giżycki
organizacji pozarządowej.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie prowadzony jest przez Ryńskie
Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR SERCA
w Rynie.
Od 1.12.2013r. ŚDS w Rynie uruchomił dodatkowo 8 miejsc. Statutowa liczba
miejsc: 30. Liczba uczestników na dzień 31.12.2013r.- 30 osób. Z usług ŚDS w Rynie
narastająco od początku roku skorzystały 33 osoby, w tym nowo skierowanych w związku
z rozszerzeniem: 11 osób.
6 osób ponosi odpłatność za korzystanie z usług ŚDS w Rynie.
W ramach nadzoru, w dniu 27 czerwca 2013r. przeprowadzono kontrolę w ŚDS w Rynie
w zakresie realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego
oraz standaryzacji ośrodka.

IV.

Rehabilitacja społeczna
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2013 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 lutym 2013r. Rada
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Powiatu dokonała podziału tychże środków na zadania nałożone na Powiat ustawą, co
nastąpiło na sesji w dniu 28 lutego 2013r. Przekazane w lutym środki PFRON były
o ok. 600 tys. zł mniejsze niż w roku 2012. Spowodowało to konieczność drastycznych
cięć we wszystkich działach realizowanych zadań Powiatu wynikających z ww. ustawy.
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 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 1.283.663,00 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. 543.863,00zł
podzielona została na poszczególne zadania w następujący sposób:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 100.000,00zł,
- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych - 70.000,00zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze – 338.863,00zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 35.000,00zł.
- W trakcie roku, w związku z koniecznością efektywnej realizacji zadań środki te były
modyfikowane i ostateczny ich podział wyglądał następująco:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 99.067,00zł,
- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych – 69.922,00zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze – 347.967,71zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – 27.981,29zł.
W ramach powyższych środków, przyjęliśmy do realizacji w roku 2013:
197 wniosków na turnusy rehabilitacyjne, 72 wnioski na likwidację barier funkcjonalnych,
7 wniosków z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji oraz 1.014 wniosków na
dofinansowanie zakupów sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych.
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Z dofinansowania skorzystało w roku 2013 - 81 osób, w tym 16 dzieci.
2. Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych.
W okresie sprawozdawczym przyjęto 72 wnioski na likwidację barier,
w tym 55 wniosków na likwidację barier architektonicznych (w tym 3 wnioski dzieci),
11 wniosków na likwidacje barier w komunikowaniu się (w tym 2 dzieci) oraz 6
wnioski na likwidację barier technicznych.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 19 wniosków na likwidację barier
funkcjonalnych w tym: 13 wniosek na likwidację barier architektonicznych
osoby dorosłej i 1 wniosek na likwidacje barier dla dziecka niepełnosprawnego, 2
wnioski na likwidacje barier w komunikowaniu się osób dorosłych oraz 3 wnioski z
zakresu likwidacji barier technicznych.

11

3. Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
W
okresie
sprawozdawczym
przyjęto
1014
wniosków
na
dopłaty
do ww. przedmiotów, w tym 71 wniosków dot. dzieci. Podstawą uzyskania
dofinansowania ze środków PFRON, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS,
jest uzyskanie limitu na zakup przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego z
NFZ. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 865 wniosków , w tym 68 wniosków
dotyczących dzieci na kwotę 347.958,79zł.Niestety roku 2013 nie zrealizowaliśmy z
braku środków 149 wniosków , w tym 4 wniosków dotyczących dzieci. Łączna kwota
jaka nie została wypłacona z tytułu złożonych faktur na przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze wyniosła 32.893,98zł. Kwota ta zostanie wypłacona w roku 2014 ze
środków jakie przekaże PFRON powiatowi na zadania na rok 2014.
4. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji.
W okresie sprawozdawczym przyjęto 7 wniosków i zostały one rozpatrzone
pozytywnie. Na wszystkie wnioski zostały w okresie sprawozdawczym podpisane
umowy dofinansowania. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane w okresie
sprawozdawczym, przy czym z jednym z wnioskodawców były problemy z
rozliczeniem wniosku. Ostatecznie z kwoty przyznanego dofinansowania 5400,00zł
wypłacono 1.838,40zł na co wnioskodawca posiadał faktury. Stąd między innymi
przesunięto środki na dofinansowanie ortopedii.
W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 204
„Karty parkingowe”. 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. Kontrole w placówkach
odbyły się w miesiącu maju. Uchybień nie stwierdzono, zaleceń pokontrolnych nie
wystosowano.
V.

Programy celowe PFRON realizowane przez PCPR:
A). „AKTYWNY SAMORZĄD”
Cele programu:
1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji.
2. Cele szczegółowe programu:
a) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji
wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im
włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
b) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej
lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie
barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
c) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez
zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
d) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na
otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
e) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek
samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.
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Program realizowany jest w obrębie dwóch modułów:
1.

2.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu,
b. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania,
b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w
ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
b. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
c. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne,
d. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Liczba złożonych wniosków w roku 2013r. w ramach programu „Aktywny Samorząd”
łącznie 102.
W tym w ramach :
Modułu I – 46 wniosków,
Modułu II – 56 wniosków
Liczba wniosków zrealizowanych:
Moduł I-38
Moduł II -53
2 osoby, które złożyły wniosek w module I zrezygnowały z przyznanego dofinansowania
a 6 osobom odmówiono dofinansowania ze względu na negatywną weryfikacja formalną
wniosku. Natomiast1 osoba w module II wycofała wniosek, a 2 wnioski nie spełniały
warunków formalnych.
Łączna kwota wypłaconego dofinansowania w roku 2013 wyniosła 169.720,78zł z tego:
Moduł I 100.291,78zł
Moduł II 69429,00 zł
W roku 2013 w programie „Aktywny Samorząd „ wykorzystano 98,87% przyznanych
środków.
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B). „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”
Cele programu:
1. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych,
zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do
rehabilitacji zawodowej i społecznej.
2. Celami operacyjnymi programu są:
1. poprawa
wyposażenia
obiektów
służących
rehabilitacji
osób
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
2. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek
edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej,
3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach
socjalnych osób prawnych,
4. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów
oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób
niepełnosprawnych,
5. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne,
warsztatów
terapii
zajęciowej
dla
osób
6. poprawa
dostępności
niepełnosprawnych,
7. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Adresaci programu
Beneficjentami programu mogą być dla:
1. Obszaru A (część wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które prowadzą obiekty
służące rehabilitacji:
a. organizacje pozarządowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. uczelnie medyczne,
d. zakłady opieki zdrowotnej,
2. obszaru B (część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej lub
urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej,
powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,
3. obszaru C (część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych
w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych) - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
4. obszaru D (likwidacja barier transportowych - część kosztów zakupu lub
przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych):
a. organizacje pozarządowe,
b. gminy i powiaty,
c. spółdzielnie socjalne osób prawnych,
5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz
organizacje pozarządowe,
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6. obszaru F (część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej: prace
adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia)
– jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych) - powiaty.
Liczba złożonych wniosków w roku 2013. w ramach programu „Wyrównywanie różnic
między regionami II” łącznie – 7, w tym:
Obszar D – 5 wniosków (likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub
przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
Obszar B – 2 wnioski (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach
i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej,
urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania
W 2013r.zrealizowano:
*3 wnioski w ramach obszaru D
*2 wnioski z obszaru D.
Ogólny koszt wypłaconego dofinansowania wyniósł 340.900,72 zł
Z takiej formy pomocy skorzystały :
1. Powiatowy Zespół Obsługi i Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku- budowa windy w
LO2 – kwota wypłaconego dofinansowania -121 720,22 zł
2. Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Giżycku- zakup mikrobusa – kwota
wypłaconego dofinansowania 65 882,37 zł
3. Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku – zakup mikrobusa- kwota wypłaconego
dofinansowania 48 506,56 zł
4. Urząd Gminy Wydminy- modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w
przychodni zdrowia – kwota wypłaconego dofinansowania 25 259,57 zł
5. Dom Pomocy społecznej w Giżycku- zakup mikrobusa
kwota wypłaconego
dofinansowania 79 532,00 zł
Spośród pozostałych dwóch złożonych wniosków 1 wniosek został wycofany przez
beneficjenta pomocy z realizacji – UG Wydminy –autobus do przewozu osób
niepełnosprawnych a drugi nie otrzymał dofinansowania – UG Giżycko -autobus do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Na kolejną edycję programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami 2013 wpłynęło
6 projektów które będą realizowane w 2014 roku
2 projekty Obszar B programu
4 projekty Obszar D programu
Łączna kwota przyznanego dofinansowania na oba obszary wynosi 497 584,09 zł z tego na
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Obszar B 42.584,09 zł
Obszar D 455.000,00 zł

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,
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,
z
3. Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osób
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 – 338,
- liczba wydanych orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 327,
- liczba wydanych orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych –
47,
- liczba wydanych orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia – 7.
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ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
- liczba złożonych wniosków –2676 ,
- liczba wydanych orzeczeń -2521, w tym o pierwszorazowym zaliczeniu do:
znacznego stopnia niepełnosprawności – 314,
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 397,
lekkiego stopnia niepełnosprawności – 367,
nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 33,
odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 110.
ORZECZENIA DO ULG I UPRAWNIEŃ
- liczba wydanych orzeczeń – 0.
LEGITYMACJE
- wydane osobom przed 16 rokiem życia – 96,
- wydane osobom powyżej 16 roku życia – 407.

VII.

Poradnictwo specjalistyczne
Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zmianami), do zadań własnych powiatu należy: prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa.
Ponadto art. 180 pkt 7 ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 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 półroczu 2013r. 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 ogłoszono w
styczniu 2013 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu ofertowego, zatrudniono drugiego
psychologa (na umowę na okres od 19 lutego do 15 grudnia 2013 roku).
Również w styczniu 2013r. ogłoszono przetarg ofertowy na udzielanie poradnictwa
terapeutycznego dla mieszkańców powiatu giżyckiego. Przedmiotem zamówienia było
poradnictwo terapeutyczne realizowane w formie indywidualnych konsultacji i
prowadzenia
grup
wsparcia
dla
mieszkańców
powiatu
giżyckiego.
Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę na świadczenie ww. usług
na okres od 15 lutego do 15 grudnia 2013 roku.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
W
okresie
sprawozdawczym
ogółem
(nie zależnie od formy) objęto 366 osób, z tego:

poradnictwem

psychologicznym

1. Psycholog PCPR w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. objął konsultacjami
psychologicznymi
152
osoby (w tym
32
dzieci).
Należy dodać,
że wśród osób korzystających z konsultacji było 14 osób z rodzinnej pieczy zastępczej,
w tym 5 dzieci. Ponadto przeprowadził badania rodziców zastępczych/opiekunów tj.
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przebadał
55
osób,
w
tym
również
kandydatów
do pomocy przy opiece nad dziećmi i osoby wspólnie zamieszkujące. Ponadto
badaniem objął 8 dzieci z rodzin zastępczych. A także wydał 56 opinii (sporządzonych
na podstawie badań wykonanych w 2012r. i 2013r.). Łącznie objął poradnictwem
psychologicznym (konsultacje + badania) 209 osób.
2. Psycholog zatrudniony na umowę - zlecenie w okresie od 19 lutego
do 15 grudnia 2013r. objął konsultacjami psychologicznymi 112 osób (w tym
18 dzieci). Należy dodać, że wśród osób korzystających z konsultacji było
7 osób z rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 3 dzieci. Ponadto przeprowadził 11
diagnoz psychofizycznych dzieci z Placówki Rodzinnej w Zelkach (w tym
3 przeprowadzone w związku z przyjęciem dziecka do placówki) i wydał
11 opinii. Również przebadał 26 rodzin zastępczych (tj. przebadano 34 osoby)
i wydał 26 opinii. Badaniami objął ogółem 45 osób i wydał ogółem 37 opinii
Łącznie poradnictwem psychologicznym (konsultacje + badania) objął 157 osób.
3. Po uzgodnieniu z psychologiem PCPR ustalono, że najczęściej poruszane problemy to:
a) Problemy emocjonalne, trudności w relacjach społecznych a także dot. pracy,
b) Problemy wychowawcze,
c) Rozpad rodziny, rozwód, separacja, zdrady, inne problemy rodzinne,
małżeńskie,
d) Zaburzenia depresyjne/lękowe oraz inne zaburzenia i choroby psychiczne,
e) Problem alkoholowy w rodzinie,
f) Inne (w tym przemoc).

PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE
W okresie od 15 lutego do 15 grudnia 2013r. udzielono pomocy terapeutycznej w
formie indywidualnych konsultacji ogółem 36 osobom,
a) w tym 3 dzieciom,
b) w tym 14 osobom z pieczy zastępczej.
Ponadto odbyło się 80 spotkań grup wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej
z powiatu giżyckiego oraz 3 warsztaty terapeutyczne (w których uczestniczyło łącznie
22 osoby, w tym 16 z rodzinnej pieczy zastępczej).
PORADNICTWO PRAWNE
Z konsultacji prawnych w 2013r. skorzystały 162 osoby, w tym
3 rodziny zastępcze i 1 usamodzielniany wychowanek rodziny zastępczej.
Pomoc
polegała
głównie
na
udzielaniu
informacji
oraz
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.
Ponadto sprawdzono większość pozwów alimentacyjnych przygotowanych przez
pracowników PCPR a dotyczących zasądzenia alimentów na rzecz dzieci przebywających
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w pieczy zastępczej (w rodzinnych formach opieki). W imieniu małoletnich z pozwem
alimentacyjnym występował Dyrektor PCPR w Giżycku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135
ze zmianami).
DORADZTWO ZAWODOWE
Z konsultacji doradcy zawodowego w 2013r. skorzystało 5 osób (z pieczy zastępczej).
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”.
W 2013r. podpisano 7 umów na dofinansowanie imprez w ramach kultury, sportu,
turystyki i rekreacji ze środków PFRON tj.
- dwie umowy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Giżycku na
organizację „Światowego Dnia Inwalidy” oraz wycieczki krajoznawczej,
- umowa z PSOUU w Giżycku na dofinansowanie warsztatów muzycznych dla osób
niepełnosprawnych,
- trzy umowy ze stowarzyszeniem „Szansa” w Giżycku na:
1) naukę pływania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
2) rajd pieszy w Góry Stołowe,
3) integracyjny festyn rodzinny „Szansa”.
- umowa z IKS - Integracja Conan Giżycki klub podnoszenia ciężarów na I wiosenny
integracyjny festyn w Bocci o puchar Starosty Giżyckiego.
Wyżej wymienione imprezy zostały dofinansowane na łączną kwotę 27.967,71zł.
W zakresie prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
Powiat Giżycki zlecił realizację tego zadania Caritasowi Diecezji Ełckiej. Placówka
funkcjonuje pod nazwą 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. Prowadzimy również działalność
informacyjną w ramach Punktu Informacyjnego o Organizacjach Pozarządowych.
Ważnym elementem w zakresie współpracy samorządu z organizacją pozarządową
jest podpisanie w dniu 28.02.2013r. listu intencyjnego pomiędzy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Giżycku a Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o
specjalnych potrzebach edukacyjnych „Szansa” w Giżycku w sprawie współpracy
partnerskiej podczas realizacji zadania publicznego MPiPS w zakresie pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób. Zadanie pod tytułem: Rozwój kompetencji społecznych i zawodowych
oraz doskonalenie możliwości psychofizycznych osób psychicznie chorych i upośledzonych
umysłowo.
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IX.

Zatrudnienie
Na dzień 31 grudnia 2013r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku zatrudnionych było łącznie 23 osoby. 1 osoba przebywała na urlopie
bezpłatnym, 1 osoba na urlopie macierzyńskim.
Zatrudniono na czas określony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz
na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym - podinspektora ds.
pieczy zastępczej.
Staż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w roku 2013
odbywało średnio 3 stażystów miesięcznie.
W roku 2013 pracownicy PCPR podnosili swoje kwalifikacje w formie licznych
szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.

X.

Współpraca z zagranicą
Ze względu na brak możliwości finansowania tego przedsięwzięcia
w 2013 roku, dalszą współpracę z partnerem francuskim w zakresie szeroko rozumianej
pomocy społecznej zawieszono.

XI.

Wydatki rzeczowe, istniejące problemy, zobowiązania dział 852 rozdz. 85218
1. Brak wystarczającej ilości wolnych miejsc w zastępczych rodzinnych formach opieki,
w szczególności dla dzieci od 0 do 7 roku życia. Należy podkreślić,
że mimo podjętych na szeroką skale działań w celu pozyskania kandydatów
na rodziny zastępcze, nie przyniosła ona oczekiwanego efektu.
2. Konieczność wymiany samochodu służbowego na nowy, ze względu na dużą
eksploatację.

XII.

Osiągnięcia
1. Realizacja „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Giżyckim
na lata 2012-2014”.
2.W ramach polityki prorodzinnej przeprowadzenie kampanii promocyjnej:
Zostań zawodową rodziną zastępczą, mającej na celu pozyskanie kandydatów na rodziny
zastępcze (rozpowszechnienie materiałów promocyjnych w ramach Dni Rodziny
odbywających się powiecie giżyckim oraz zamieszczenie materiałów promocyjnych na
samochodach służbowych Domu Pomocy Społecznej w Giżycku i Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Giżycku).
3. Pozyskanie z MPiPS środków w ramach Resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 w kwocie 29.303,82zł pn. „Asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz w kwocie 78.184,00zł pn. „Resortowy
Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”. Razem 107.487,82
zł.
4. Funkcjonowanie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań (określanego inaczej Niebieskim
Pokojem) celem złagodzenia przeżyć dziecka w związku z koniecznością przesłuchania
przez właściwe organy (w 2013r. odbyło się 38 przesłuchań dzieci przeprowadzonych
przez Sąd w ramach przewodu sądowego lub postępowania przygotowawczego). PCPR w
Giżycku należy do koalicji na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci, zainicjowanej
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przez Fundację Dzieci Niczyje w Warszawie. Pokój znajdujący się w PCPR posiada
Certyfikat „Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci”.
5. Realizacja Strategii rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej
w powiecie giżyckim na lata 2011-2018 oraz innych programów Powiatowych.
6. Podwyższenie kwalifikacji przez kadrę.
7. Pozyskano dodatkowe środki na adaptację nowych pomieszczeń na potrzeby ŚDS w
Giżycku 210.393,00 zł i 420.000,00 zł na wyposażenie i adaptację pomieszczeń ŚDS w
Rynie w związku ze zwiększeniem liczby miejsc o 10 w 2014r. Razem 630.393,00 zł.
8. Pozyskano kwotę 174.499,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy
Społecznej w Giżycku oraz utrzymanie standardów w tym domu.
9. Dalsze wprowadzanie do realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.
ŁĄCZNIE POZYSKANO W 2013r. – 913.379,82 zł

XIII. Plany na I półrocze 2014 rok
1. Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe rodziny zastępcze.
2. Dalsza współpraca z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim oraz innymi
podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań i zamierzeń.
3. Szkolenia pracowników PCPR w celu podwyższania kwalifikacji.
4. Szkolenia pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
5. Kontynuacja współpracy zagranicznej z partnerem francuskim w zakresie szeroko
rozumianej pomocy społecznej w miarę pozyskania środków na ten cel.
6. Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie
(uzależniona
od
pozyskania
osób
skierowanych
przez
Sąd
do programu lub wyrażających chęć udziału dobrowolnego w programie).
7. Poszerzanie oferty pomocowej dla podopiecznych w formie dziennej i całodobowej.
8. Realizacja 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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