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POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE W GIŻYCKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE
za okres 01.01.2010r. – 31.12.2010r.
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.

Stan na dzień 31.12.2010r.

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 w grupach socjalizacyjnych – 42 miejsc; w grupie
usamodzielnienia – 8 miejsc; w grupie interwencyjnej – 7 miejsc, ponadto prowadzi 2
mieszkania chronione dla 2 usamodzielnionych wychowanków i hostel dla osoby z
dzieckiem/dziećmi, dotkniętych przemocą w rodzinie- 2 miejsca. W trakcie pobytu w
hostelu, podejmowane są działania we współpracy z psychologiem, terapeutą,
pracownikiem socjalnym, prawnikiem, zmierzające do rozwiązania kryzysu.
Placówka przeszła reorganizację. Dnia 30.04.2010r. Wojewoda WarmińskoMazurski wydał na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie niepublicznej
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu wielofunkcyjnego. Następnie dn.
28.09.2010r. zmieniona została decyzja w części dotyczącej liczby miejsc w placówce, tj.
grupa socjalizacyjna z 30 miejsc na 42 /zwiększono o 12 miejsc/, grupa usamodzielnienia z
7 miejsc na 8 /zwiększono o 1 miejsce/, grupa interwencyjna zmniejszono z 11 na 7
miejsc, hostel i mieszkania chronione bez zmian.
W założeniach grupa usamodzielnienia przygotowuje wychowanków, m.in. do
samodzielnego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych, uczy planowania wydatków i
racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, przygotowuje wychowanków do nabywania
praktycznych umiejętności w zakresie drobnych napraw itp. Natomiast grupa
interwencyjna zapewnia dzieciom doraźną opiekę całodobową na czas trwania sytuacji
kryzysowej. Łącznie placówka dysponuje 61 miejscami.
1. Liczba wychowanków na dzień 31.12.2010r.:
- Dom Św. Faustyny w Giżycku:
grupy socjalizacyjne- 37
grupa usamodzielnienia- 8
grupa interwencyjna- 0
mieszkanie- hotel- 0
mieszkanie chronione - 2
- Placówka Rodzinna w Zelkach – 8
2. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2010r.:
- Dom Św. Faustyny w Giżycku – 2.152,90zł
- Placówka Rodzinna w Zelkach – 1.718,37zł
3. Skierowania:
W okresie sprawozdawczym do Domu Św. Faustyny w Giżycku skierowano:
- do grupy socjalizacyjnej - 17 małoletnich.
- do grupy interwencyjnej - 6 małoletnich
- do hostelu – 1 matka z trojgiem dzieci
- w mieszkaniach chronionych przebywały 2 osoby

4. Usamodzielnienia z placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych,
schronisk dla nieletnich, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych:
10 usamodzielnionym wychowankom placówek udzielono pomocy na kontynuowanie
nauki. Wysokość jednego świadczenia to 494,10zł. Łącznie na kontynuowanie nauki
wydatkowano:29.827,17zł.
8 wychowankom udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę
37.640,00zł.
8 osobom udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie na kwotę 37.881,00zł.
Razem na pomoc usamodzielnianym wydatkowano: 105.348,17zł.
Z usamodzielnianymi prowadzona jest praca socjalna polegająca na pomocy w
pozyskaniu mieszkania, pomocy w: pisaniu pism urzędowych, załatwianiu spraw
związanych z opłatami za mieszkanie, nabyciem uprawnień do ubezpieczenia
zdrowotnego, zakupami, pozyskaniu zatrudnienia, udzielaniu porad, motywowaniu do
nauki, itp.
5. Zwrot kosztów utrzymania za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i rodzinach zastępczych od rodziców biologicznych.
W okresie sprawozdawczym uzyskano zwrot kosztów od opiekunów prawnych i
rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych na kwotę 1.767,78zł, natomiast w rodzinach zastępczych – 848,72zł.
6. 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 31.12.2010r. - 7 małoletnich pochodzących z powiatu giżyckiego przebywa w
placówkach na terenie innego powiatu, w naszych placówkach przebywa 16 dzieci
pochodzących z innych powiatów. W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
przebywa 13 małoletnich pochodzących z powiatu giżyckiego, w naszych rodzinach
zastępczych przebywa 9 małoletnich pochodzących z innych powiatów.
7. Nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późn.
zmianami, PCPR przeprowadził w roku 2010 dwie kontrole Domu Św. Faustyny w
Giżycku w zakresie: 1) działania placówki w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.
Kontrolę rozszerzono o sprawdzenie wydatków ponoszonych przez placówkę, związanych
z zaopatrzeniem wychowanków w odzież, obuwie, 2) zaopatrzenie wychowanków w
środki czystości i higieny osobistej, zaopatrzenie wychowanków w podręczniki i przybory
szkolne oraz ocena realizacji zaleceń pokontrolnych, dot. poprzedniej kontroli.
W wyniku pierwszej kontroli wykazano następujące nieprawidłowości:
-niedostateczne zaopatrzenie wychowanków w bieliznę osobistą,
-niezgodność odzieży zapisanej na kartach odzieżowych ze stanem faktycznym w szafach
ubraniowych,
-brak pisemnego potwierdzenia odbioru odzieży przez wychowanków na kartach
odzieżowych,
-brak bieżącego wpisu odzieży na kartach,
-brak systematycznego przeglądu odzieży, obuwia i uzupełniania o brakujące rzeczy,
-brak ujednolicenia druku zapotrzebowania.
Wobec nieprawidłowości wystosowano następujące zalecenia pokontrolne:
-zaopatrzyć/doposażyć wychowanków w bieliznę osobistą,

-uzupełnić i na bieżąco prowadzić karty odzieżowe tak, aby były one odzwierciedleniem
stanu faktycznego odzieży i obuwia w szafach ubraniowych,
-dokonywać systematycznego przeglądu odzieży, obuwia i uzupełniać o brakujące rzeczy,
-ujednolicić druk zapotrzebowania odzieżowego,
-zaopatrzyć/doposażyć w trybie pilnym wychowanków w odzież i obuwie zimowe
W wyniku drugiej kontroli stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
W zakresie zaopatrzenia wychowanków w środki czystości i higieny osobistej, zalecono
wzięcie pod uwagę indywidualnych potrzeb wychowanków i zakupywanie na bieżąco
wychowankom dezodorantów/antyperspirantów oraz środków do pielęgnacji cery ze
szczególnymi potrzebami/problemami (wychowankowie zgłosili taką potrzebę podczas
kontroli) mając na względzie wiek dziecka. W pozostałej części kontrola nie wykazała
nieprawidłowości.
W 2010 roku kontrolowano również Placówkę Rodzinną w Zelkach w zakresie
zaopatrzenia wychowanków w podręczniki i przybory szkolne, odzież, obuwie, środki
higieny osobistej, kieszonkowe. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości,
wychowankowie są odpowiednio wyposażeni w powyższe, brak nieprawidłowości również
w zakresie wypłaty kieszonkowego wychowankom.
Ponadto kontrolowano Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczego w Giżycku w
zakresie działań podejmowanych na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

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: 159
- liczba dzieci w rodzinach spokrewnionych : 126
- liczba dzieci w rodzinach niespokrewnionych : 5
- liczba dzieci w rodzinie zawodowej niespokrewnionej : 28
3. Ogółem liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie pieniężne wynosi 165.
(wraz z umowami zawodowych rodzin zastępczych).
4. Ogółem wydatki z przeznaczeniem na pomoc rodzinom zastępczym na dzień
31.12.2010r. wyniosły: 1.834.306,55 zł. (wraz z usamodzielnianymi wychowankami
rodzin zastępczych i pochodnymi od umów zlecenie z zawodowymi rodzinami
zastępczymi oraz wynagrodzeniem za prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych
i konsultację psychologiczną).
Na dzień 31.12.2010 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 1.557.139,55 zł, (ilość świadczeń 1737) z czego :

-rodzinom zastępczym spokrewnionym wypłacono : 1.040.943,00 zł, (ilość
świadczeń: 1327)
w tym:
-comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej
rodzinie zastępczej wyniosła: 1.030.043,00 zł (ilość świadczeń: 1319)
-jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny
spokrewnionej dziecka wyniosła: 10.600,00 zł (ilość świadczeń: 7)
-jednorazowa pomoc losowa wyniosła: 300,00 zł (ilość świadczeń: 1)

-rodzinom zastępczym niespokrewnionym wypłacono : 55.649,00 zł, (ilość
świadczeń: 49)
w tym:
- comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niespokrewnionej
rodzinie zastępczej wyniosła: 55.649,00 zł (ilość świadczeń: 47)
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny
niespokrewnionej dziecka wyniosła: 2.500,00 zł (ilość świadczeń: 2)
- jednorazowa pomoc losowa wyniosła: 0,00 zł

-rodzinie niespokrewnionej zawodowej wypłacono : 459.517,55 zł. (ilość
świadczeń: 361) z czego:
* pomoc na dzieci wyniosła: 257.566,00 zł (ilość świadczeń: 289)
w tym:
-comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w zawodowej
niespokrewnionej rodzinie zastępczej wyniosła: 257.566,00 zł (ilość świadczeń: 289)
-jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny
zawodowej niespokrewnionej dziecka wyniosła: 10.711,00 zł (ilość świadczeń: 9)
-jednorazowa pomoc losowa wyniosła: 0,00 zł

* wynagrodzenia zawodowym rodzinom zastępczym wyniosły: 201.951,55 zł (ilość
świadczeń: 72)
Do 31.12.2010 r. powstało 11 nowych rodzin zastępczych, do których przyjęto 14
dzieci.
Do zawodowej rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem o charakterze
pogotowia przyjęto 6 dzieci.
Ponadto, na prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych na dzień
31.12.2010 r. i konsultację psychologiczną (7 spotkań po 2 godz. + 1 konsultacja 1 godz.)
wydano: 1.030,00 zł
Należy dodać, że w 2010r. rodziny zastępcze otrzymały wyższą pomoc zgodnie
z Uchwałą Nr XLIII/252/2010 Rada Powiatu w Giżycku z dnia 30.06.2010r.
podwyższającą wysokość pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym
czyli stawki procentowe wg których wypłacana jest pomoc zostały podwyższone
o 5% podstawy (tj. 5% kwoty 1647,00 zł), pomoc podwyższono w okresie od 1 lutego
do 31 grudnia 2010 roku.
5. Usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych:
Liczba osób usamodzielnianych, otrzymujących comiesięczną pomoc pieniężną na
kontynuowanie nauki : 38
Wypłacono comiesięczne świadczenie na kontynuację nauki w/w osobom na łączną kwotę:
155.304,00 - ilość świadczeń -352.
Liczba osób usamodzielnianych,
usamodzielnienie: 10

którym

udzielono

pomocy

pieniężnej

na

Wypłacono świadczenia pieniężne w/w osobom na łączną kwotę: 47. 743,00 zł.
Liczba osób usamodzielnianych, którym udzielono pomocy na zagospodarowanie w
formie rzeczowej – 15 .
Wypłacono świadczenia pieniężne w/w osobom na łączną kwotę: 74.100,00 zł.

III. Domy Pomocy Społecznej
Wpłynęło 42 sprawy dotyczące przyjęcia do DPS w Giżycku w tym:
1. Liczba mieszkańców przebywających w DPS w Giżycku wg stanu na 31.12.2010 r. –
128 os. (statutowa liczba miejsc 131 )
2. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób w
podeszłym wieku w roku 2010 wynosi 2.103,09 zł.
3. Wydano 18 decyzji o umieszczeniu w DPS wg nowych zasad tj. w kosztach utrzymania
mieszkańca DPS partycypuje gmina. Obecnie przebywa 62 osoby skierowane wg nowych
przepisów.
4. Zarejestrowano 23 konsultacje dot. przyjęcia do DPS ze względu na nieprawidłową
kwalifikację osób ze względu na stan zdrowia.
5. Zarejestrowano 1 zgon w trakcie konsultacji dot. przyjęcia (związku z tym nie została
podjęta decyzja)
6. Przeprowadzono kontrolę w DPS w zakresie warunków socjalno – bytowych w wyniku ,
której nie stwierdzono uchybień.
7. Wydano 26 decyzji w zakresie odpłatności za pobyt w DPS w Giżycku w związku ze
zmianą dochodu mieszkańców DPS- u
8. Z usług DPS narastająco od początku 2010r. skorzystało 145 osób.

IV. Środowiskowe Domy Samopomocy:
Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy w Rynie i Giżycku to zadanie
rządowe realizowane przez powiat.
1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku (dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
– Ośrodek Wsparcia o statutowej liczbie miejsc 34. Obecnie stan uczestników na dzień
30.06.2010- 30 osób. W ośrodku funkcjonują również 4 miejsca całodobowego pobytu. Z
usług ŚDS w Giżycku narastająco od początku roku skorzystało 40 osób.
2. W ramach nadzoru w październiku 2010r. przeprowadzono kontrolę w ŚDS w Giżycku
zakresie: PLANY PRACY I ICH REALIZACJA. Brak zaleceń pokontrolnych.
3. 8 osób ponosiło w 2010r. odpłatność za korzystanie ze specjalistycznych usług ŚDS
w Giżycku, w tym 6 osób ponosiło odpłatność w związku z przekroczeniem
obowiązującego kryterium dochodowego i 2 osoby ponosiła odpłatność za korzystanie
z miejsc całodobowego pobytu w ŚDS w Giżycku.
Zadanie zlecone przez Powiat Giżycki organizacji pozarządowej.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie prowadzony przez RYSIPON w Rynie o
statutowej liczbie miejsc 22. Skierowano 22 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie
stan uczestników 22 osoby. Z usług ŚDS w Rynie narastająco od początku roku
skorzystało 26 osób.

5. W ramach nadzoru w dniu 16 kwietnia b.r. przeprowadzono kontrolę w ŚDS w Rynie
zakresie: PLANY PRACY I ICH REALIZACJA. W ramach kontroli wykazano
nieprawidłowości i zalecenia.
6. 5 osób ponosiło w 2010r. odpłatność za korzystanie ze specjalistycznych usług ŚDS
w Rynie w związku z przekroczeniem obowiązującego kryterium dochodowego.

V. Rehabilitacja społeczna
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2010 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. z późn. zm.). Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu przekazane zostały w miesiącu lutym
2010r. Rada Powiatu dokonała podziału tychże środków, na zadania nałożone na powiat
ustawą, co nastąpiło na sesji w dniu 25 lutego 2010r. W związku z tym, że przekazane w
lutym środki PFRON były znacznie mniejsze w stosunku do roku 2009 ( ok. 140 tys. zł)
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 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 1.181.000,00 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. 441.200,00zł
podzielona została na poszczególne zadania w następujący sposób:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 113.200,00zł,
- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych - 100.000,00zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze - 210.000,00zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - 18.000,00zł,
Po zmianach uchwały (zmian było 4), między innymi po przesunięciu 9.120,00zł z
rehabilitacji społecznej na rehabilitację zawodową, zmuszeni byliśmy do korekty planów. I
tak ostatecznie środki na rehabilitację społeczna zostały podzielone w sposób następujący:
- turnusy rehabilitacyjne
- 109.548,00zł,
- likwidacja barier funkcjonalnych
- 66.399,00zł,
- sport, kultura, turystyka i rekreacja
- 17.840,00zł,
- 239.842,00zł.
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W ramach powyższych środków zrealizowaliśmy
likwidację barier
funkcjonalnych u 25 osób, z tego 14 barier architektonicznych ( w tym dla jednego
dziecka) oraz 11 barier w komunikowaniu się i technicznych. (zadanie to ze względów
proceduralnych – wizje w terenie, opracowanie kosztorysów, zawarcie umów w
większości przypadków finalizowane są w II półroczu). Dofinansowaniem zakupu
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ( na dzień 31.12.br.
zrealizowanych zostało 697 wniosków na kwotę 239.842,00zł, co oznacza wykorzystanie
zaplanowanych środków w wysokości 100%. Niestety całkowite wykorzystanie środków
nie oznacza załatwienia ich wszystkich, bowiem w miesiącu grudniu zabrakło środków i
53 wnioski, w tym 4 wnioski dzieci nie zostały zrealizowane. W uzgodnieniu ze starostą
wnioski tych osób zostaną załatwione w roku 2011 ze środków przekazanych przez
PFRON na ten rok.
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Ze względu na coraz mniejsze środki PFRON , w uzgodnieniu z Powiatową
Społeczną Radą Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w roku bieżącym dofinansowanie do
turnusu rehabilitacyjnego otrzymują w pierwszej kolejności osoby, które jadą po raz
pierwszy oraz te, które nie korzystały z dofinansowania w roku 2009. Z dofinansowanie
skorzystało 187 osób, w tym 19 dzieci. Dzięki obniżeniu wysokości dofinansowania
dorosłym osobom o 20 % w stosunku do kwot wynikających z rozporządzenia (podstawą
jest § 6 ust.3 rozporządzenia MPiPS z dnia 15.11.2007r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych) z dofinansowania skorzystało więcej osób dorosłych, niż byłoby to
możliwe przy pełnej stawce dofinansowania. Nie obniżamy stawek dofinansowania w
przypadku dzieci, bowiem ich liczba w stosunku do osób dorosłych jest niewielka a
ponadto dziecko musi jechać opiekunem co podraża wyjazd dla rodziny.
W okresie sprawozdawczym dofinansowanych zostało siedem imprez sportowokulturalno- rekreacyjno- turystyczna na które wydaliśmy 17.840,00zł. Były to imprezy
zorganizowane przez Zarząd Powiatowy PZEIiR w Giżycku ( 2 imprezy), Polski Związek
Niewidomych Koło w Giżycku (2 imprezy), Stowarzyszenie „Amazonki”, Stowarzyszenie
„Promyk” oraz Związek Sybiraków.
W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 144
„Karty parkingowe”. Zadanie to wynika z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz
zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
W roku 2010 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.
Warsztatów Terapii Zajęciowej
była
monitorowana
pod
Działalność
kątem merytorycznym przez pracownika PCPR-u a od stromy finansowej przez
pracownika starostwa. Odbyły się dwie kontrole problemowe, po jednej w każdej z
jednostek.
Stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych uczestniczy w pracach zespołu do
wykorzystania środków unijnych na realizację projektu „Twoja szansa” poprzez udział
rozstrzyganiu przetargów związanych z realizacją projektu.

VI.
Powiatowy
Zespół
do
Spraw
o Niepełnosprawności dział 853 rozdz. 85321.
Orzeka trzy powiaty: węgorzewski, gołdapski i giżycki.

Orzekania

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 w/w powiatów odbywały się w siedzibie Zespołu.
Dane dotyczące działalności Zespołu przedstawiają się następująco:
ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
*liczba złożonych wniosków – 403
*liczba wydanych orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 321
*liczba wydanych orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 66
*liczba wydanych orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia - 1
ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
*liczba złożonych wniosków –2734
*liczba wydanych orzeczeń -2516, w tym:
o pierwszorazowym zaliczeniu do:
znacznego stopnia niepełnosprawności - 372
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 407
lekkiego stopnia niepełnosprawności – 433
niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 45
odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 80

ORZECZENIA DO ULG I UPRAWNIEŃ
*liczba wydanych orzeczeń - 0
LEGITYMACJE
*wydane osobom przed 16 rokiem życia – 119
*wydane osobom powyżej 16 roku życia – 389

VII. Poradnictwo specjalistyczne:
Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku realizuje zadanie prowadzenia poradnictwa specjalistycznego.
W 2010r. zadanie było realizowane przez prawnika i psychologa PCPR a także
przez dwóch psychologów zatrudnionych na umowę zlecenie (pierwszy był zatrudniony
w okresie od 22 stycznia do 31 maja 2010r. i w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2010r.,
drugi w okresie od 1 lutego do 31 maja 2010r. i w okresie od 1 lipca do 30 listopada
2010r.) oraz przez NZOZ Poradnię Terapii Uzależnień prowadzoną przez terapeutę
(umowa zlecenie na okres od 1 lutego do 31 maja 2010 roku i na okres od 1 lipca do 30
listopada 2010r.).
POMOC PSYCHOLOGICZNA:
Psycholog PCPR udzielił pomocy 207 osobom ( w tym 24 osobom uczestnikom
projektu systemowego i 39 dzieciom).
Psycholodzy zatrudnieni na umowę zlecenie:
a) w pierwszym półroczu 2010r. udzieli pomocy 72 osobom, w tym 14 dzieciom,
b) w drugim półroczu 2010r. udzielili pomocy 52 osobom, w tym 8 dzieciom.
Część osób korzystało z konsultacji psychologicznych systematycznie (kilka
wizyt).
Pomocą psychologiczną zostały objęte dzieci, mężczyźni i kobiety. Najczęściej
poruszane problemy to:
1.Różne formy i etapy przemocy oraz miejsca,
2.Zaburzenia depresyjne / lękowe
3.Inne problemy emocjonalne,
4.Problemy wychowawcze,
5.Rozpad rodziny, rozwód, separacja,
6.Problem alkoholowy w rodzinie,
7.Inne.
POMOC TERAPEUTYCZNA
W półroczu 2010r. :
a) odbyło się 16 spotkań grupy wsparcia dla osób z rodzin borykających się
z problemem alkoholowym / przemocą w rodzinie,
b) oraz udzielono indywidualnych konsultacji terapeutycznych 27 osobom.
W drugim półroczu 2010r.: udzielano pomocy terapeutycznej w jednej formie –
konsultacje indywidualne w ranach, których przyjęto 29 osób.
Należy dodać, że niektóre osoby
kilka razy.
KONSULTACJE PRAWNE

korzystały z konsultacji terapeutycznych

Z konsultacji prawnych w 2010r. skorzystało 184 osoby. Pomoc polegała na
udzielaniu informacji o prawach/uprawnieniach, konsultacjach w konkretnych sprawach
lub na napisaniu indywidualnych pozwów / wniosków albo innych pism procesowych
i urzędowych.
Najczęściej poruszane problemy to z zakresu:
1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego,
2. Prawa cywilnego, postępowania cywilnego,
3. Sprawy mieszkaniowe,
4. Sprawy/Problemy rodzinne, w tym problemy ze spłatą zobowiązań,
5. Inne.
Należy dodać, że w ubiegłym roku napisano pozwy o rozwód, pozew o separację, pozwy
o zasądzenie alimentów, pozwy o obniżenie alimentów, pozwy o podwyższenie alimentów,
pozew o unieważnienie aktu notarialnego, skargi na czynności komornika, wnioski o
wgląd w sytuację dziecka, wniosek o powierzenie opieki nad dzieckiem, wnioski
o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, pozwy o eksmisję, wniosek
o ubezwłasnowolnienie częściowe, pozwy o zniesienie wspólności majątkowej między
małżonkami, wnioski o ustanowienie rodziny zastępczej, wniosek o pozbawienie władzy
rodzicielskiej, wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej, odwołania od decyzji
oraz inne pisma procesowe i urzędowe.

VIII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Stałymi partnerami, z którymi PCPR współpracuje są: Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku, Ryńskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych RISIPON „Dar Serca”. Obu tym stowarzyszeniom zlecamy
prowadzenie i finansujemy działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach
współpracy organizowane są imprezy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, w
tym corocznie „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie”.
Ponadto współpracujemy z Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych, Caritas
Diecezji Ełckiej w zakresie zlecenia zadania - prowadzenia całodobowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej obecnie pn. Dom Św. Faustyny „Wielkie Serce”.
Współpraca z organizacjami opiera się nie tylko na podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć i ich realizacji, ale również w przypadku zlecenia zadania i jego
finansowania- na kontrolowaniu i rozliczaniu środków, czy są wydatkowane zgodnie z
przeznaczeniem.
Ponadto PCPR współpracuje 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.

IX. „TWOJA SZANSA”
W roku 2010 kontynuowano realizację ze środków unijnych projektu pt. „TWOJA
SZANSA”, na który pozyskano w roku 2010 - 163 471,00 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 30 osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo z terenu powiatu giżyckiego.
Uczestników projektu zakwalifikowano w ramach kontraktów socjalnych 20 osób oraz

Programu Aktywności Lokalnej – 10 osób. W ramach projektu wszyscy beneficjenci
wzięli udział w treningu umiejętności społecznych. W ramach kontraktów socjalnych
sporządzono 20 osobom wstępną ocenę psychologiczną. Beneficjenci PAL byli w maju
współorganizatorami imprezy pn. „Biegi Rodzinne”. 10 osobom zakwalifikowanym w
ramach PAL opracowano Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej. W lipcu 2010r. w
ramach edukacji zdrowotnej zaplanowany jest wykład nt. „Prawidłowe odżywianie i
profilaktyka chorób układu krążenia”. W miesiącu sierpniu zorganizowano wizytę studyjną
w Olsztynie, gdzie beneficjenci zakwalifikowani w ramach kontraktów socjalnych mieli
możliwość zapoznania się z zakładami pracy chronionej. W sierpniu uczestnicy PAL brali
udział w warsztatach ceramicznych. We wrześniu 10 uczestników projektu wzięło udział w
wizycie studyjnej w Rynie, gdzie zapoznali się z praca w Zakładzie Pracy Chronionej,
Warsztatem Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy, a także mieli
możliwość zwiedzenia zamku w Rynie. We wrześniu wszyscy beneficjenci wzięli udział w
turnusie rehabilitacyjnym w Jastrzębiej Górze. Również we wrześniu 20 osób wzięło
udział w warsztatach z doradztwa zawodowego. Kontynuacja powyższego warsztatu miała
miejsce w październiku. Były to zajęcia wyjazdowe w miejscowości Jeziorowskie. W
okresie od października do listopada 2010 wszyscy beneficjenci mieli możliwość
skorzystania z zajęć sportowo – rekreacyjnych na pływalni w Giżycku. W październiku
zorganizowano dla 10 beneficjentów wizytę studyjną w „Wiosce Garncarskiej” –
przedsiębiorstwie społecznym w Kamionce k. Nidzicy, gdzie mieli okazję zapoznać się z
zasadami tworzenia takiego przedsiębiorstwa a także wzięli udział w praktycznym
warsztacie. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego ds. osób
niepełnosprawnych. 29 listopada beneficjenci projektu wzięli udział w wizycie studyjnej w
Prostkach, gdzie zapoznali się z zasadami tworzenia spółdzielni socjalnych. W okresie od
październik – listopad 2010 beneficjenci brali udział w kursach zawodowych
podnoszących kwalifikacje. I tak 12 osób ukończyło kurs komputerowy, 5 osób kurs
pracownik biurowy oraz 5 osób kurs gastronomiczny, podczas którego odbywali praktykę
zawodową w kuchniach hotelowych. Działania projektu zakończono 30 listopada 2010
imprezą kulturalno – integracyjną, podczas której beneficjenci otrzymali certyfikaty i
zaświadczenia ukończenia oraz upominki związane z projektem.
Do pracy przy powyższym projekcie w roku 2010 zaangażowano 6 pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: dyrektor, księgowa, kierownik zespołu ds.
administracyjnych, pracownik socjalny, psycholog, pracownik socjalny ds. osób
niepełnosprawnych.

X. Zatrudnienie
Na dzień 31 grudnia 2010r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku zatrudnionych było łącznie 20 osób.
16 osób posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, w tym 4 osoby w
Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2 osoby zatrudnione było w
ramach prac interwencyjnych. Staż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
odbywało w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010r. – średnio 5 stażystów
miesięcznie.
Pracownicy PCPR podnosili w roku 2010r. swoje kwalifikacje w formie licznych
szkoleń i kursów.
W listopadzie 2010r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
przeprowadzono audyt dotyczący funkcjonowania PCPR, a w szczególności analizie
poddano zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy z uwzględnieniem
czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach. Zgodnie z zaleceniami

audytora wskazane jest przydzielenie dodatkowego stanowiska – pół etatu Zespołowi
Księgowości. Po przydzieleniu dodatkowej osoby należy przenieść sprawy związane z
tworzeniem listy płac oraz ogólnymi kwestiami płacowymi (ZUS, US) z Zespołu
Administracyjnego do Zespołu Finansów.

XI. Współpraca z zagranicą
Wizyta delegacji departamentu Côtes d’Armor z Francji w naszym powiecie miała
miejsce w dniach 25 kwietnia – 30 kwietnia 2010., i dotyczyła współpracy m. inn. w
zakresie pomocy społecznej pomiędzy Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego a Departamentem Côtes d’Armor z Francji, która istnieje już prawie
dwadzieścia lat. Nasz powiat został włączony do tej współpracy ze względu na utworzony
i funkcjonujący u nas system wsparcia osób niepełnosprawnych od urodzenia aż po
wsparcie osoby starszej. Bardzo znaczący udział w tworzeniu tego systemu odegrał
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z którą to
jednostką ściśle współpracuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
Cele wizyty:
=> wizyta robocza mająca na celu zapoznanie się z praktykami parterów z Polski na
bazie Powiatu Giżyckiego, poznanie alternatywnych form wsparcia i rozważenie
możliwości zastosowanie poznanych rozwiązań we Francji.
Zgodnie z prośbą naszego partnera, delegacja francuska została podzielona na dwie grupy
robocze, zajmujące się poniżej wymienionymi zagadnieniami:
3 zagadnienia :
Dzieci & Niepełnosprawność (dr Flouzat, dr Muller, Pan Le Patezour) => Grupa I
− Zapobiegnie ewentualnej niepełnosprawności u noworodków i dzieci z grupy ryzyka;
− Wczesne wykrywanie czynników ryzyka ;
− Opieka i wsparcie dla noworodków urodzonych przedwcześnie ;
− Integracja dzieci niepełnosprawnych: wsparcie dzienne oraz formy wsparcia dla
noworodków, edukacja;
− Miejsce i rola rodziny.
Osoby dorosłe niepełnosprawne (Pani Rondel, Pani Mahé, Pan Goupil) => Grupa II
− Wsparcie i pomoc dla osób niepełnosprawnych starzejących się, pomoc udzielna
rodzinom i opiekunom tych osób.
− Wsparcie i pomoc młodym mającym w planach stałą współpracę z ESAT
− Pojęcie rodzicielstwa u osób niepełnosprawnych
− Pomoc osobom młodym i osobom w podeszłym wieku, których oczekiwania i potrzeby
względem udzielanego wsparcia różnią się (jedni potrzebują swego rodzaju spokoju, inni
są bardziej dynamiczni).
Organizacja pod kątem administracyjnym (Pan Le Patezour, Pan Goupil)
− Warunki przyjęcia do poszczególnych placówek
− Realizacja zadań
− Przyznawanie pomocy
− Połączenie usług i przeznaczonych na to środków
− Miejsce osób niepełnosprawnych w mieście, w społeczeństwie? W jaki sposób przebiega
integracja?

Strony podjęły wstępne ustalenia co do rewizyty przedstawicieli naszego
województwa – przedstawicieli Powiatu Giżyckiego u partnera francuskiego w zakresie
realizacji projektu wymiany doświadczeń zawodowych z zakresu polityki społecznej tj.
1. podanie dokładnych dat pobytu delegacji polskiej w Departamencie Côtes d'
Amor, którego termin został zaplanowany na październik 2010r.
2. podanie liczby osób uczestniczących w rewizycie.
Wymiana informacji w niniejszej sprawie ma nastąpić do końca czerwca 2010r.
W związku z obchodami 20-lecia współpracy pomiędzy Radą Generalną
Departamentu Côtes d' Armor a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego
oraz obchodami 50-lecia Stowarzyszenia Loudéac Association départementale des amis et
parents de personnes handicapées mentales des Côtes d'Armor (ADAPEI 22), które
zaplanowane jest na 2011r. we Francji, ustalono wstępnie uświetnienie tych uroczystości
koncertem orkiestry integracyjnej działającej przy PSOU koło w Giżycku oraz wystawą
prac osób niepełnosprawnych z naszego powiatu.

XII. Wydatki rzeczowe, istniejące problemy, zobowiązania dział
852 rozdz.85218
1.Brak możliwości zatrudnienia na stałe terapeutów, pracowników socjalnych ds. rodzin
zastępczych.
2. Brak wystarczającej ilości wolnych miejsc w zastępczych rodzinnych formach opieki, w
szczególności dla dzieci od 0 do 7 roku życia. Ta sytuacja związana jest z licznymi
decyzjami sądu w tej sprawie.

XIII. Rachunek dochodów własnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku posiada utworzony wydzielony
rachunek dochodów własnych .
Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/355/2006 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2006
roku na w/w rachunku możemy gromadzić środki z niżej wymienionych źródeł
- odsetki bankowe od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku
- wynajem pomieszczeń
- sprzedaż kart parkingowych
Z w/w źródeł zgromadziliśmy w 2010 roku łącznie kwotę 14 311,09 zł., która to została
przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działalności jednostki.
Ponadto na podstawie Zarządzenia nr 6/2005 Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Giżycku z dnia 19 września 2005r. na rachunek dochodów własnych
wpłynęły środki z tytułu darowizn w wysokości 4 855,00.
Kwota 4 200,00 została przeznaczona na prezenty świąteczne podopiecznym
MOPS i PCPR w Giżycku w ramach akcji charytatywnej „Świąteczne Anioły”

XIV. Osiągnięcia
1. Funkcjonowanie NIEBIESKIEGO POKOJU celem złagodzenia przeżyć dziecka
w związku z koniecznością przesłuchania do celów sądowych (w 2010r. w Niebieskim
Pokoju przesłuchano 27 dzieci i 1 osobę dorosłą). PCPR w Giżycku należy do koalicji na

rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci, zainicjowanej przez Fundację Dzieci Niczyje
w Warszawie. Niebieski Pokój znajdujący się w PCPR posiada Certyfikat „Przyjazny
Pokój Przesłuchań Dzieci”.
2. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Woj. Warmińsko – Mazurskiego w zakresie
organizowania szkoleń kadry pomocy społecznej.
3. Opracowanie Strategii rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej
w powiecie giżyckim na lata 2011-2018 .
5. Kontynuacja projektu systemowego pt. „ TWOJA SZANSA „ w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki ( ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ) kwota
alokacji na 2010r. 163471,00 zł.
6. Współorganizowanie XIII Powiatowych Biegów Rodzinnych.
7. Pozyskanie środków na realizację w 2010r. Programu korekcyjno – edukacyjnego dla
sprawców przemocy domowej 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.

XV. Plany na 2011 roku
1.Kontynuacja projektu systemowego - TWOJA SZANSA w ramach POKL
2.Rozszerzenie poradnictwa rodzinnego.
3.Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i zawodowe rodziny zastępcze.
4.W ramach polityki prorodzinnej podjęcie kampanii na rzecz promowania/ zapewnienia
rodzinnych form opieki nad dzieckiem.
5.Dalsza współpraca z UW i UM oraz innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków
finansowych na realizację zadań i zamierzeń.
6.Szkolenia pracowników PCPR w celu podwyższania kwalifikacji.
7. Kontynuacja współpracy zagranicznej z partnerem francuskim w zakresie szeroko
rozumianej pomocy społecznej.

