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SPRAWOZDANIE
za okres 01.01.2009r. – 31.12.2009r.
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
Stan na dzień 31.12.2009r.

I. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Powiat Giżycki na swoim terenie posiada dwie placówki opiekuńczowychowawcze: placówkę rodzinną pn. Placówka Rodzinna w Zelkach i placówkę
wielofunkcyjną - Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce” w Giżycku.
Z dn. 01.02.2007r. powiat zlecił prowadzenie giżyckiej placówki opiekuńczowychowawczej - Caritas Diecezji Ełckiej. Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce” w Giżycku
zapewnia opiekę dzieciom powyżej 3 roku życia w grupach socjalizacyjnych –30 miejsc;
w grupie usamodzielnienia – 7 miejsc; w grupie interwencyjnej – 7 miejsc /z dniem
18.08.2009r. Zarząd Powiatu w Giżycku podjął decyzję o zwiększeniu o 4 miejsca liczby
wychowanków w gr. interwencyjnej/.
Placówka przeszła reorganizację. W dalszym ciągu jednak nie została wpisana do
rejestru Wojewody placówek opiekuńczo-wychowawczych, gdyż nie uzyskała zezwolenia
Wojewody na działanie jako całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej.
W ubiegłym roku Urząd Wojewódzki Postanowieniem z dnia 11 lipca 2008r. zawiesił
postępowanie w tej sprawie na wniosek Caritas Diecezji Ełckiej.
Grupa usamodzielnienia przygotowuje wychowanków, m.in. do samodzielnego
funkcjonowania i pełnienia ról społecznych, uczy planowania wydatków i racjonalnego
gospodarowania pieniędzmi, przygotowuje wychowanków do nabywania praktycznych
umiejętności w zakresie drobnych napraw itp.
Grupa interwencyjna zapewnia dzieciom doraźną opiekę przez całą dobę na czas
trwania sytuacji kryzysowej.
Pracownicy PCPR uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z
Policją. Podjęte działania w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym miały
charakter prewencyjno wspomagający.
Łącznie we wszystkich grupach po zwiększeniu przez Zarząd Powiatu jest 48
miejsc. Placówka prowadzi również 2 mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych
/z dniem 01.12.2009r. Zarząd Powiatu zwiększył liczbę mieszkań o jedno/, a także
mieszkanie - hostel dla osoby z dzieckiem/dziećmi, dotkniętych przemocą w rodzinie. W
trakcie pobytu w hostelu, podejmowane są działania zmierzające do rozwiązania kryzysu
we współpracy z psychologiem, terapeutą, pracownikiem socjalnym, prawnikiem.
1. Liczba wychowanków na dzień 31.12.2009r.:
- Dom Św. Faustyny w Giżycku:
grupy socjalizacyjne- 30
grupa usamodzielnienia- 7
grupa interwencyjna- 8
hostel- 0
mieszkanie chronione - 2
- Placówka Rodzinna w Zelkach – 8
2. Skierowania:
W okresie sprawozdawczym do Domu Św. Faustyny w Giżycku skierowano:
- do grupy socjalizacyjnej - 11 małoletnich
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- do grupy interwencyjnej - 16 małoletnich / ponadto troje przebywało skierowane
w 2008 roku/
- do hostelu – 1 matkę z dzieckiem
- w mieszkaniach chronionych przebywało 3 usamodzielnianych
3. Usamodzielnienia z placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów
poprawczych, schronisk dla nieletnich, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych:
7 usamodzielnionym wychowankom placówek udzielono pomocy na
kontynuowanie nauki. Wysokość jednego świadczenia to 494,10zł. Łącznie na
kontynuowanie nauki wydatkowano: 26.995,00zł.
4 wychowankom udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej na
kwotę 19.760,00zł.
4 osoby otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie na łączną kwotę
19.764,00zł.
Razem na pomoc usamodzielnianym wydatkowano: 66.519,00 zł.
Z usamodzielnianymi prowadzona jest praca socjalna polegająca na pomocy w
pozyskaniu mieszkania, pomocy w: pisaniu pism urzędowych, załatwianiu spraw
związanych z opłatami za mieszkanie, zakupami, pozyskaniu zatrudnienia, udzielaniu
porad, motywowaniu do nauki, itp.
4. Zwrot kosztów utrzymania za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych od rodziców biologicznych.
W 2009 roku uzyskano zwrot kosztów od opiekunów prawnych i rodziców
biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na
kwotę: 2.690,00zł.
5. Porozumienia zawarte pomiędzy powiatem giżyckim, a innymi powiatami, dot.
ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i
rodzinach zastępczych.
PCPR prowadzi merytoryczną obsługę porozumień.
Na dzień 31.12.2009 - 7 małoletnich pochodzących z powiatu giżyckiego przebywa
w placówkach na terenie innego powiatu, w naszych placówkach przebywa 12 dzieci
pochodzących z innych powiatów.
Na dzień 31.12.2009r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
przebywało 12 małoletnich pochodzących z powiatu giżyckiego, w naszych rodzinach
zastępczych przebywało 10 małoletnich pochodzących z innych powiatów.
6. Nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.
PCPR zaplanował na rok 2009 dwie kontrole Domu Św. Faustyny w Giżycku w
zakresie:
1) kwalifikacje osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach /z uwagi na
konieczność wyjaśnienia uprawnień kontrolnych, kontrolę zawieszono i przeniesiono na
rok 2010/,
2) działania placówki w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej /przeniesiona
na 2010/.
Przeprowadzono kontrolę Placówki Rodzinnej w Zelkach w zakresie zaopatrzenia
wychowanków w podręczniki i przybory szkolne, odzież, obuwie, środki higieny osobistej,
kieszonkowe, która nie wykazała nieprawidłowości. Kontrolę Powiatowego Ośrodka
Adopcyjno-Opiekuńczego w zakresie działań podejmowanych na rzecz pozyskiwania
kandydatów na rodziny zastępcze przeniesiono na 2010r.
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II. Rodziny zastępcze - dział 852 rozdz. 85204
1. Liczba rodzin (ogółem): 108
- liczba rodzin spokrewnionych : 98
- liczba rodzin niespokrewnionych: 4
- liczba rodzin zawodowych niespokrewnionych : 6
2. Liczba dzieci: 154
- liczba dzieci w rodzinach spokrewnionych : 131
- liczba dzieci w rodzinach niespokrewnionych : 5
- liczba dzieci w rodzinie zawodowej niespokrewnionej : 26
3. Ogółem liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężne wynosi
168. (wraz z umowami zawodowych rodzin zastępczych).
4. Ogółem wydatki z przeznaczeniem na pomoc rodzinom zastępczym na dzień
31.12.2009r. wyniosły: 1.655.732,00 zł. (wraz z usamodzielnianymi wychowankami
rodzin zastępczych i pochodnymi od umów zlecenie z zawodowymi rodzinami
zastępczymi).
Na dzień 31.12.2009 r. wypłacono pomoc pieniężną rodzinom zastępczym na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania, jednorazową pomoc pieniężną związaną z
przyjęciem dziecka do rodziny oraz wynagrodzenia dla rodzin zawodowych na ogólną
kwotę 1.384.621,00 zł, (ilość świadczeń 1709) z czego :
-rodzinom zastępczym spokrewnionym wypłacono : 963.217,00 zł, (ilość
świadczeń: 1354)
-rodzinom zastępczym niespokrewnionym wypłacono : 46.415,00 zł, (ilość
świadczeń: 44)
-rodzinie niespokrewnionej zawodowej wypłacono : 374.989,00 zł. (ilość
świadczeń: 311).
Do 31.12.2009 r. powstało 7 nowych rodzin zastępczych, do których przyjęto 8
dzieci.
Do zawodowej rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze
pogotowia przyjęto 9 dzieci.
5. Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych:
Liczba osób usamodzielnianych, otrzymujących comiesięczną pomoc pieniężną na
kontynuowanie nauki : 45
Wypłacono comiesięczne świadczenie na kontynuację nauki w/w osobom na łączną
kwotę:161.068,10 - ilość świadczeń -328.
Liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono
pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie: 10
Wypłacono świadczenia pieniężne w/w osobom na łączną kwotę: 47.763,00 zł.
Liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono pomocy na zagospodarowanie
w formie rzeczowej – 13 .
Wypłacono świadczenia pieniężne w/w osobom na łączną kwotę: 62.280,00 zł.
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III. Domy Pomocy Społecznej
1. Liczba mieszkańców przebywających w DPS w Giżycku wg stanu na
31.12.2009 r. – 129 os. ( statutowa liczba miejsc 131 )
2. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób
w podeszłym wieku w roku 2009 wynosi 2.100,00 zł.
3. Wydano 30 decyzji o umieszczeniu
w DPS wg nowych zasad tj.
w kosztach utrzymania mieszkańca DPS partycypuje gmina. Obecnie przebywa 59 osób
skierowanych wg nowych przepisów.
4. Zarejestrowano 25 odmownie załatwionych wniosków dot. przyjęcia do DPS ze
względu na nieprawidłową kwalifikację osób ze względu na stan zdrowia.
5. W ramach nadzoru w dniu 16 czerwca b.r. przeprowadzono kontrolę w zakresie
usług opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez DPS. W ramach kontroli
wykazano nieprawidłowości i zalecenia w w/w zakresie.

IV. Środowiskowe Domy Samopomocy:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku (dla osób z zaburzeniami
psychicznymi) – Ośrodek Wsparcia o statutowej liczbie miejsc 34. Skierowano 37 osób.
Obecnie stan uczestników na dzień 30.12.2009- 30 osób. W ośrodku funkcjonują również
4 miejsca całodobowego pobytu – budżet 435.816,00 zł.
2. Prowadzenie ŚDS to zadanie rządowe realizowane przez powiat.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie prowadzony przez RISIPON w
Rynie o statutowej liczbie miejsc 22 (Od 01.12.2009 zwiększono statutową liczbę osób z
20 na 22) Skierowano 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie stan uczestników
22 osób – budżet 241.500,00 zł.

V. Rehabilitacja społeczna
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2009r. realizowane były na podstawie
ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. Nr 14, poz.92 z 2008r. 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., zm.
Dz. U. Nr 100, poz. 930 z 2003r. Dz. U. Nr 3 poz. 15 z 2008r). Środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu przekazane
zostały w miesiącu lutym 2009r. Rada Powiatu dokonała podziału tychże środków, na
zadania nałożone na powiat ustawą, co nastąpiło na sesji w dniu 26 lutego 2009r. W
związku z tym, że przekazane w lutym środki PFRON były znacznie mniejsze w stosunku
do roku 2008 zmuszeni byliśmy do pojęcia kroków zmierzających do ograniczenia
wydatków we wszystkich działach aby w miarę posiadanych funduszy zabezpieczyć
większość potrzeb osób niepełnosprawnych. Natychmiast po podziale środków
dokonanym przez Radę Powiatu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do
realizacji wyznaczonych zadań. Przyjęte wcześniej wnioski, zarówno na turnusy
rehabilitacyjne jak i na likwidację barier, dofinansowanie zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sport,
kulturę, turystykę i rekreację zostały komisyjnie rozpatrzone i wdrożone do realizacji. W
pierwszej kolejności przystąpiliśmy do zwrotu środków za zakupione przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, na które osoby niepełnosprawne czekały po kilka
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tygodni, równocześnie przystąpiliśmy do realizacji wniosków na likwidację barier,
turnusów rehabilitacyjnych oraz z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej uchwałą Rady Powiatu
zostały przyznane środki w wysokości 1.233.502,00 zł, z czego 739.800,00 zł stanowiły
środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Rynie i Giżycku i kwota ta
z całej puli środków PFRON nie podlegała podziałowi przez Radę Powiatu, gdyż jest to
forma zobowiązania PFRON na finansowanie istniejących WTZ-ów a wyliczana jest na
jednego uczestnika x ilość uczestników x 12 miesięcy. Pozostała kwota, tj. 493.702,00zł
podzielona została na poszczególne zadania w następujący sposób:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
- 85.000,00zł,
- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych
- 140.702,00zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
- 250.000,00zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

- 18.000,00zł,

W wyniku przesunięć środków w trakcie roku ostateczny ich podział na
poszczególne zadania wglądał następująco:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

- 106.933,00zł,
- 186.602,00zł
- 252.201,00zł,
- 12.500,00zł

W ramach powyższych środków zrealizowaliśmy likwidację barier
funkcjonalnych u 43 wnioskodawców na kwotę 186.301,00zł w tym 7 dzieci na kwotę
39.602,00zł.
Dofinansowaniem zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
objęto łącznie w 2009r. 646 osób niepełnosprawnych na kwotę 242.667,00 zł, w tym 64
wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 29.365,00 zł.
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych –293 złożonych wniosków, w tym 21
dzieci. Na dzień 31.12.2009r. załatwiono pozytywnie 173 wnioski na kwotę 104.978,00zł,
w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna 21 na kwotę 25.000,00zł. W tych kwotach
zawarte jest dofinansowanie zarówno uczestnika turnusu rehabilitacyjnego jak i jego
opiekuna ( o ile lekarz stwierdzi konieczność pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na
turnusie). Ze względu na coraz mniejsze środki PFRON , w uzgodnieniu z Powiatową
Społeczną Radą Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w roku bieżącym dofinansowanie do
turnusu rehabilitacyjnego otrzymały osoby, które jechały po raz pierwszy oraz te, które
korzystały z dofinansowania wcześniej niż w latach 2005-2008.
W 2009r. dofinansowane zostały trzy imprezy sportowo- kulturalno- rekreacyjnoturystyczna na którą wydaliśmy 12.500,00zł. Były to: wycieczka krajoznawcza
zorganizowana przez Zarząd Powiatowy PZEIiR w Giżycku pn. „Poznaj swój kraj –
Kujawy”. Oraz dwie imprezy żeglarskie zorganizowane przez Polski Związek Żeglarzy
Niepełnosprawnych w Giżycku na łączną kwotę 7.500,00 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 173 „Karty parkingowe”.
Zadanie to wynika z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz zmiany ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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Jednocześnie kontynuowaliśmy
realizację zadań w ramach programu
wyrównywania różnic między regionami. Jest to program, do którego wnioski za
pośrednictwem starostwa składają jednostki z terenu naszego powiatu.
Działalność
Warsztatów Terapii Zajęciowej była monitorowana pod kątem
merytorycznym przez pracownika PCPR-u a od stromy finansowej przez pracownika
starostwa. Odbyły się trzy kontrole problemowe, dwie w WTZ Giżycko z siedziba w
Siedliskach i jedna w WTZ Ryn.

VI.
Powiatowy
Zespół
do
Spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności dział 853 rozdz. 85321.
Orzeka trzy powiaty: węgorzewski, gołdapski i giżycki.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku na
podstawie obowiązujących przepisów realizuje zadania z zakresu orzecznictwa o
niepełnosprawności tj. :
*rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i
niepełnosprawności zawierające wskazania do:
1) odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej
osoby,
2) szkolenia, w tym specjalistycznego,
3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
4) uczestnictwa w terapii zajęciowej,
5) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz
pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe oraz inne placówki,
7) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
8) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka/osoby
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
10) konieczności korzystania z prawa do zamieszkania wnioskodawcy oddzielnym
pokoju.
*rozpatrywanie wniosków o wydanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień
osobom posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których
mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
*wydawanie
legitymacji
dokumentującej
niepełnosprawność
osób
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością.
Komisje mieszkańców powiatu węgorzewskiego i giżyckiego odbywały się w
siedzibie Zespołu, zaś mieszkańców powiatu gołdapskiego w pomieszczeniach Zakładu
Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego w Gołdapi – komisje wyjazdowe.
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Dane dotyczące działalności Zespołu przedstawiają się następująco:
ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
*liczba złożonych wniosków – 411
*liczba wydanych orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych –335
*liczba wydanych orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 65
*liczba wydanych orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia - 8
ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
*liczba złożonych wniosków –2626
*liczba wydanych orzeczeń -2562, w tym:
o pierwszorazowym zaliczeniu do:
znacznego stopnia niepełnosprawności - 436
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 461
lekkiego stopnia niepełnosprawności – 534
nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 46
odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 66
ORZECZENIA DO ULG I UPRAWNIEŃ
*liczba wydanych orzeczeń - 0
LEGITYMACJE
*wydane osobom przed 16 rokiem życia – 110
*wydane osobom powyżej 16 roku życia – 402

VII. Poradnictwo specjalistyczne:
Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Giżycku realizuje zadanie prowadzenia poradnictwa
specjalistycznego.
W półroczu 2009r. zadanie było realizowane przez prawnika i psychologa
PCPR a także w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2009 roku przez dwóch psychologów
(zatrudnionych na umowę zlecenie) i NZOZ Poradnię Terapii Uzależnień prowadzoną
przez terapeutę (również umowa zlecenie).
W drugim półroczu 2009r. poradnictwo początkowo było realizowane przez
prawnika i psychologa PCPR a od sierpnia 2009r. oferta poradnictwa ponownie została
poszerzona. Od 1 sierpnia 2009 do 31 grudnia 2009r. był realizowany program pod nazwą:
„Powiatowy Punkt Konsultacyjny w Giżycku jako wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysu „.
Środki finansowe na ten program pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
Warszawie w kwocie 16.200,00 zł ( Porozumienie Nr 16/14/2009 zawarte między
Powiatem Giżyckim a MPiPS dnia 30.06.2009r.). W realizację w/w programu
zaangażowani byli pracownicy PCPR (prawnik i pracownicy socjalni) oraz dwóch
psychologów zatrudnionych (na umowę zlecenie) i NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień
(umowa zalecenie). Od września 2009r. ofertę poradnictwa jeszcze bardziej poszerzono
poprzez zatrudnienie ze środków własnych na umowę zlecenie kolejnego psychologa.
Poniższej podajemy zestawienie liczbowe z podziałem na każdy rodzaj
pomocy.
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POMOC PSYCHOLOGICZNA
Reasumując pomoc psychologiczna w 2009r. była udzielana przez psychologa
PCPR zatrudnionego na umowę o pracę i 3 psychologów zatrudnionych na umowę
zlecenie (2 z nich było zatrudnionych na okres od 01.02.2009r. do 30.06.2009r. ze
środków własnych i na okres od 01.08.2009r. do 31.12.2009r. ze środków MPiPS, 1 był
zatrudniony na okres od 24.09.2009r. do 18.12.2009r. ze środków własnych).
Psycholog PCPR udzielił pomocy psychologicznej 173 osobom, w tym 44
dzieciom.
Natomiast psychologowie zatrudnieni na umowę zlecenie :
• w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2009r. udzieli konsultacji 96 osobom, w tym
18 dzieciom.
• w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009r. ( w ramach programu: Powiatowy
Punkt Konsultacyjny w Giżycku jako wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysu „ ) udzieli
konsultacji 79 osobom, w tym 18 dzieciom.
• a psycholog zatrudniony tylko na okres od 24 września do 18 grudnia 2009r.
udzielił konsultacji 34 osobom, w tym 8 dzieciom.
Pomocą psychologiczną zostały objęte osoby dorosłe ( kobiety i mężczyźni ) oraz
dzieci. Czas korzystania przez osobę z pomocy psychologicznej uzależniony jest od jej
potrzeb i woli korzystania z takiej pomocy.
Najczęściej poruszane problemy to:
1.Różne formy i etapy przemocy oraz miejsca,
2.Zaburzenia depresyjne/lękowe,
3.Inne problemy emocjonalne,
4.Problemy wychowawcze,
5.Rozpad rodziny, rozwód, separacja,
6.Problem alkoholowy w rodzinie,
7.Inne.

POMOC TERAPEUTYCZNA
W I półroczu 2009r. udzielano mieszkańcom powiatu giżyckiego pomocy
terapeutycznej w następujących formach:
a)
odbyło się 21 spotkań grup wsparcia dla osób współuzależnionych,
b)
odbyło się 20 spotkań grup wsparcia dla osób uzależnionych,
c)
oraz udzielono indywidualnych
konsultacji terapeutycznych 23
osobom ( w tym w lutym 2009r. – 3 osobom, w marcu 2009r. – 6 osobom, w kwietniu
2009r. – 11 osobom, w maju 2009r. – 8 osobom i w czerwcu 2009r. – 4 osobom.).
Wymaga podkreślenia, że część osób korzystała z konsultacji więcej niż raz. Ponadto
należy dodać, że w miesiącu czerwcu 2009r. wykonano 18,5 godziny pracy terapeutycznej,
w tym 9 godzin terapeuta wykonał nieodpłatnie.
W II półroczu 2009r. udzielano mieszkańcom powiatu giżyckiego pomocy
terapeutycznej w ramach programu „ Powiatowy Punkt Konsultacyjny w Giżycku jako
wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysu „ w formie indywidualnych konsultacji w
ramach, których przyjęto 71 osób, w tym 4 dzieci.

PORADNICTWO SOCJALNE (udzielane w okresie 01.08.2009r. do
31.12.2009r. w ramach programu „ Powiatowy Punkt Konsultacyjny w Giżycku jako
wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysu „) – skorzystało 12 osób.
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KONSULTACJE PRAWNE
Z konsultacji prawnych w 2009r. skorzystało 185 osób, w tym 80 osób
przyjęto w ramach programu „ Powiatowy Punkt Konsultacyjny w Giżycku jako wsparcie
rodzin w sytuacjach kryzysu „.
Zakres:
1. Prawo rodzinne i opiekuńcze /m.in. udzielono informacji dot. orzeczenia
rozwodu, separacji, zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami, podział
majątku wspólnego, uregulowania kontaktów z dzieckiem, ustalenia ojcostwa, zasądzenia
świadczeń alimentacyjnych; ponadto przygotowywano (napisano) lub udzielano pomocy w
przygotowaniu: np.: pozwów rozwodowych, pozwów o alimenty, napisano odpowiedź na
pozew o rozwód, pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty, wniosek o uznanie wyroku sądu
zagranicznego w sprawie o rozwód itp.; wyjaśniano również w jaki sposób
przeprowadzane jest postępowanie sądowe w/w sprawach /,
2. Sprawy rodzinne,
3. Inne ( tj. z innych dziedzin prawa lub dot. innych problemów ).
Należy podkreślić, że pomoc w ramach poradnictwa prawnego polegała na
udzielaniu informacji lub pisaniu pism/pozwów a około połowa konsultacji prawnych
została udzielona z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

VIII. TYTUŁY WYKONAWCZE
Wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

IX. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Zlecone zadania w zakresie pomocy społecznej dla NGO s:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Giżycku realizuje zadanie pt:
-Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siedliskach – budżet – 443.880,00
zł.
- Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wczesnej interwencji”dotacja w wysokości 36.951,00 zł
Ryńskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RISIPON „Dar Serca”
realizuje zadania pt.:
- Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rynie – budżet–295.920,00 zł.
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie dla osób
zaburzeniami psychicznymi – 22 osoby – budżet – 241.500,00 zł.
W ramach współpracy organizowane są imprezy na rzecz środowiska osób
niepełnosprawnych, w tym corocznie „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej
Intelektualnie”.
Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, - dofinansowanie imprez o
charakterze ogólnopolskim – 7.500,00 zł.
Caritas Diecezji Ełckiej w zakresie zlecenia zadania - prowadzenia
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej obecnie pn. Dom Św. Faustyny
„Wielkie Serce”.
Współpraca z organizacjami opiera się nie tylko na podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć i ich realizacji, ale również w przypadku zlecenia zadania i jego
finansowania- na systematycznym nadzorze w zakresie wydatkowania środków.
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Ponadto PCPR współpracuje z: Stowarzyszeniem „Promyk”, Stowarzyszeniem
Amazonek, Związkiem Emerytów i Rencistów, Związkiem Sybiraków, Polskim
Związkiem Niewidomych oraz wszystkimi podmiotami wyrażającymi chęć współpracy w
zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, na którą jesteśmy otwarci, np. NZOZ
Poradnia Terapii Uzależnień. Prowadzimy również działalność informacyjną w ramach
Punktu Informacyjnego o Organizacjach Pozarządowych.

X. „TWOJA SZANSA”
Kontynuowano ze środków unijnych realizację projektu pt. „TWOJA SZANSA”,
na który w 2009r. pozyskano 88.549,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – projekt systemowy w ramach podpisanej w ubiegłym roku umowy z Urzędem
Marszałkowskim na realizację programu na lata 2008-2013. Projekt objął 24 osoby –
przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu giżyckiego. W ramach projektu
beneficjentów objęto opieką psychologiczną, prawną i z zakresu doradztwa zawodowego.
Wszyscy uczestnicy ukończyli w czerwcu 2009r. dwudniowy kurs udzielania pierwszej
pomocy. W terminie od 2 do 15 lipca br. uczestniczyli w obozie psychologiczno –
rekreacyjnym w Mikoszowie na Mierzei Wiślanej. Ponadto uczestnicy projektu mieli
okazję wziąć udział w organizacji imprezy „Biegi Rodzinne”, uczestniczyć w wizycie
studyjnej w WTZ w Rynie, gdzie mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy
instruktora. W sierpniu 2009r. na zakończenie projektu zorganizowano imprezę o
charakterze kulturalno – edukacyjno – integracyjnym dla uczestników i ich rodziców
zastępczych połączoną ze zwiedzaniem Twierdzy Boyen. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe albumy ze zdjęciami z okresu realizacji projektu oraz zaświadczenia z
ukończonych szkoleń.

XI. Zatrudnienie:
Na dzień 31 grudnia 2009r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
zatrudnionych było łącznie 17 osób.
16 osób posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, w tym 4 osoby w
Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Staż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku odbywało w okresie od
01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 – średnio 5 stażystów miesięcznie.
Pracownicy PCPR podnosili w roku 2009r. swoje kwalifikacje w formie licznych
szkoleń i kursów.

XII. Wydatki rzeczowe, istniejące problemy, zobowiązania
dział 852 rozdz.85218
1.Brak możliwości zatrudnienia na stałe terapeutów, pracowników socjalnych ds.
rodzin zastępczych.

XIII. Osiągnięcia
1. Funkcjonowanie NIEBIESKIEGO POKOJU celem złagodzenia przeżyć dziecka w
związku z koniecznością przesłuchania do celów sądowych (w 2009r. w Niebieskim
Pokoju przesłuchano 28 osób, w tym 27 dzieci i 1 osobę dorosłą). PCPR w Giżycku
należy do koalicji na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci, zainicjowanej przez
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Fundację Dzieci Niczyje w Warszawie. W 2009r. Niebieski Pokój znajdujący się w
PCPR otrzymał Certyfikat „Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci”.
2. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko – Mazurskiego w
zakresie organizowania szkoleń kadry pomocy społecznej.
3. Realizacja Strategii rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej w
powiecie giżyckim na lata 2003-2010 .
4. Pozyskanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 16.200,00 zł na program pod
nazwą „ Powiatowy Punkt Konsultacyjny w Giżycku jako wsparcie rodzin w
sytuacjach kryzysu”. Realizacja programu od 1 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku.
5. Kontynuacja projektu systemowego pt. „ TWOJA SZANSA „ w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki ( ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego )
kwota alokacji na 2009r. 88.549,00 zł.
6. Współorganizowanie XII Powiatowych Biegów Rodzinnych.
7. Pozyskanie środków na realizację w 2009r. Programu korekcyjno – edukacyjnego dla
sprawców przemocy w wysokości 15.000,00 zł.
8. Dodatkowe środki otrzymała Placówka Rodzinna w Zelkach w kwocie 8.000,00 zł.
9. Wnioskowanie o środki na utworzenie miejsc hostelowych przy ŚDS w Rynie w
ramach standaryzacji.
10. Pozyskanie trzech projektów budowlanych (każdy za kwotę 1,00 zł) na
tworzenie „Domów dla Dzieci” w ramach Zespołu Placówek Rodzinnych.
11. Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie p.n. „Laur Edukacji Pomocy
Społecznej organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej pod
patronatem honorowym Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

XIII. Plany na 2010 rok
1. Kontynuacja projektu systemowego - TWOJA SZANSA ramach POKL. W roku
2010 beneficjentem ostatecznym są osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo w
wieku 18 – 60 lat kobiety oraz 18 – 64 lat mężczyźnie bez względu na rodzaj i stopień
niepełnosprawności.
2. Rozszerzenie poradnictwa rodzinnego.
3. W ramach polityki prorodzinnej podjęcie kampanii na rzecz promowania i
zapewnienia rodzinnych form opieki nad dzieckiem.
4. Dalsza współpraca z UW i UM oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania
środków finansowych na realizację zadań i zamierzeń.
5. Szkolenia pracowników PCPR w celu podwyższania kwalifikacji.
6. Podjęcie działań związanych z utworzeniem Zespołu Placówek Rodzinnych –
„Domy dla Dzieci”.
7. Wspólne podejmowanie działań związanych ze standaryzacją ŚDS w Rynie.
Sporządził
Pracownicy PCPR
Zatwierdził :

Załączniki:
1. Dokumenty potwierdzające wyróżnienia
2. Sprawozdanie finansowe.

12

