Załącznik do uchwały Nr XVI/158/2008
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2008 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu jest samodzielną jednostką
organizacyjno-budżetową realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki
prorodzinnej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Budżet PCPR w roku 2007 zamknął się kwotą 435.673,75 zł, w tym wynagrodzenia
i pochodne stanowiły kwotę 391.990,30 zł.
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym jednostką kieruje dyrektor, w oparciu
o następujące działy i stanowiska pracy:
1. Dział Pomocy Instytucjonalnej:
1) stanowisko ds. rodzin zastępczych i usamodzielnień,
2) stanowisko ds. domów pomocy społecznej,
3) stanowisko ds. domów dziecka,
4) stanowisko ds. Systemu Informatycznego POMOST,
5) pracownik socjalny,
2. Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
1) stanowisko ds. likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
2) stanowisko ds. turnusów rehabilitacyjnych, kontroli i analiz,
3) stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej,
4) stanowisko ds. środków ortopedycznych i warsztatów terapii zajęciowej,
3. Dział Administracyjno-Finansowy:
1) główny księgowy,
2) stanowisko ds. księgowości,
3) stanowisko ds. kadr,
4) stanowisko ds. sekretariatu.
W jednostce w 2007 roku przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
wyniosło 13, średnie miesięczne wynagrodzenie 2.034,52 zł.
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Rodziny zastępcze i usamodzielnienia

Do zadań powiatu realizowanych przez PCPR należy organizowanie opieki
w rodzinach zastępczych oraz przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo
wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz młodzieżowe
ośrodki wychowawcze.
Do zadań powiatu należy również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci
z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rodziny zastępcze.

Stan rodzin zastępczych na dzień 1 stycznia 2007 r. – 173 rodziny zastępcze,
w których przebywało 213 dzieci.
Stan rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2007 r. – 178 rodzin zastępczych,
w których przebywało 223 dzieci.
Wysokość pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych uzależniona jest od wieku
dziecka oraz jego stanu zdrowia i może kształtować się w przedziale od 164,70 zł do 1.405,80
zł miesięcznie. Tę najwyższą pomoc może uzyskać rodzina niespokrewniona z dzieckiem,
które ma mniej niż 7 lat oraz posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
W 2007 r. PCPR wypłacał świadczenia 200 rodzinom zastępczym, w których
przebywało 249 dzieci, w tym rodzin niespokrewnionych z dzieckiem było 17 i przebywało w
nich 18 dzieci. Utworzonych zostało 27 nowych rodzin z 36 dziećmi. Poniżej w tabeli
przedstawiono liczbę rodzin zastępczych w poszczególnych gminach.

nazwa gminy
Dabrowa Biskupia

liczba rodzin zastępczych

liczba dzieci
3

3

Inowrocław

12

17

Gniewkowo

10

12
2

Janikowo

14

22

Kruszwica

18

23

114

138

Pakość

12

13

Rojewo

10

12

7

9

Miasto Inowrocław

Złotniki Kujawskie

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.621 świadczeń na kwotę 1.698.633,32 zł,
dla rodzin zastępczych. Wystawiono 173 decyzje administracyjne.
W omawianym okresie rozwiązaniu uległy 23 rodziny zastępcze, w których
przebywało 26 dzieci. W tym 19 dzieci usamodzielniło się, 5 dzieci powróciło do rodziców
oraz 2 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Usamodzielnienia.

Osobie usamodzielnianej przysługują następujące formy pomocy:
1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – przysługuje po ukończeniu nauki i może być
przeznaczona na:
− polepszenie warunków mieszkaniowych,
− pokrycie wydatków związanych z nauką,
− stworzenie warunków do działalności zarobkowej.
Wysokość ww. pomocy uzależniona jest od liczby lat przebywania w rodzinie
zastępczej lub placówce i kwoty bazowej, która wynosi obecnie 1.647,00 zł. Maksymalnie
wychowankowie rodzin zastępczych mogą otrzymać kwotę 4.941,00 zł – wyjątkiem są
wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy mogą otrzymać 6.588,00 zł.
Pomoc ta nie przysługuje osobie przebywającej w rodzinie lub placówce poniżej jednego
roku. Pomocy można odmówić osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu.
2.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (494,10 zł miesięcznie) – przysługuje

wychowankom do 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę. Pomoc ta nie przysługuje, jeżeli
osoba przebywa w rodzinie lub placówce poniżej jednego roku lub bez uzasadnionych
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powodów zmieniła trzykrotnie naukę na tym samym poziomie kształcenia. Pomocy tej można
odmówić osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu.
3.

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – przysługuje

wychowankom kontynuującym naukę zamieszkałym w mieszkaniach chronionych, bursach i
wynajmującym mieszkania.
4. Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – przysługuje wychowankom rodzin i placówek,
a może być przeznaczona na:
a)

materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,

b) niezbędny sprzęt domowy, pomoce naukowe,
c)

sprzęt rehabilitacyjny,

d) sprzęt który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Wartość pomocy na zagospodarowanie przyznawana jest zgodnie z potrzebami
wychowanka i nie może być wyższa niż 4.941,00 zł. Osoba niepełnosprawna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym otrzymuje pomoc w wysokości 4.941,00 zł. Wypłata
świadczeń dla osób usamodzielnianych przedstawiała się następująco:

rodzaj pomocy
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

liczba świadczeń i osób
1.775 świadczeń dla 170 osób

809 788,28 zł

41 świadczeń dla 14 osób

94 695,94 zł

119 świadczeń dla 13 osób

17 775,00 zł

8 świadczeń dla 8 osób

35 273,00 zł

1943 świadczeń dla 205 osób

957 532,22 zł

pomoc rzeczowa na zagospodarowanie
pomoc w uzyskaniu odpowiednich
warunków mieszkaniowych
pomoc pieniężna na usamodzielnienie
razem

kwota

Wystawiono 352 decyzje administracyjne.
W zakresie działalności związanej z opieką zastępczą Powiat Inowrocławski
zobowiązany był do przekazywania środków finansowych na finansowanie świadczeń dla
rodzin zastępczych z terenów innych powiatów, w których przebywają dzieci z Powiatu
Inowrocławskiego. Łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń dla 19 dzieci
przekazana do innych powiatów wyniosła 206.246,25 zł.
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Z tego samego tytułu Powiat Inowrocławski otrzymywał środki na finansowanie
świadczeń dla 5 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 6 dzieci pochodzących
z terenów innych powiatów. Łączna kwota otrzymana na ten cel wyniosła 31.339,40 zł.

Domy pomocy społecznej

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowało
5 domów pomocy społecznej, w tym trzy z filiami, w których jest 538 miejsc statutowych.
Przebywało w nich 493 mieszkańców.
Rada Powiatu Inowrocławskiego w 2007 r. podjęła następujące uchwały dotyczące
domów pomocy społecznej:
1) uchwała nr X/104/07 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
Uchwała przewiduje zamknięcie domu w Kawęczynie, przy jednoczesnej rozbudowie domu
w Parchaniu do 31 grudnia 2010 r.,
2) uchwała nr X/105/07 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. Uchwała
przewidywała zamknięcie domu w Piotrkowicach, przy jednoczesnej rozbudowie domu w
Ludzisku w roku 2008. Realizując uchwałę dom w Piotrkowicach, jako filię Domu Pomocy
Społecznej w Ludzisku, ostatni mieszkańcy opuścili 20 grudnia 2007 r. przenosząc się do
domu w Ludzisku,
3) uchwała nr XI/114/07 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 października 2007 r. w
sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. Uchwała
przewiduje zamknięcie domu w Ostrowie, przy jednoczesnej rozbudowie domu w Tarnówku
do 30 czerwca 2009 r.
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Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące funkcjonowania domów pomocy
społecznej.

Dom Pomocy
Społecznej

Inowrocław

typ domu

liczba miejsc
statutowych

dla osób w podeszłym wieku

liczba

średnia

mieszkańców

liczba
mieszkańców

na
31.12.2007

100

84

86

132

131

128

120

108

93*

99

97

99

87

87

87

538

507

493

dla osób niepełnosprawnych
Kawęczyn z filią
w Parchaniu

intelektualnie; filia dla osób
przewlekle psychicznie
chorych

Ludzisko z filią

dla osób niepełnosprawnych

w Piotrkowicach

intelektualnie

Ostrowo z filią
w Tarnówku
Warzyn

dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie
dla osób przewlekle
psychicznie chorych
RAZEM

* filia w Piotrkowicach została zlikwidowana 20.12.2007 r.
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Dom Pomocy

średniomiesięczny

Społecznej

koszt utrzymania

Inowrocław

średnioroczna
stawka
żywieniowa

przeciętne
wynagrodzenie

średnioroczne

stan

zatrudnienie

zatrudnienia na

w etatach

31.12.2007r.

osobodni

Osobodni

obłożenia

żywienia

2.129,40

5,48

1.660,00

55,50

54

30.507

29.764

1.908,54

5,60

1.634,20

83,20

88

47.351

45.484

2.314,59

5,86

1.576,00

83,56

81

39.876

38.077

2.043,91

5,82

1.598,76

69,09

71

35.285

33.948

1.898,74

5,38

1.637,22

58,96

62

31.632

28.515

2.059,04

5,63

1.621,24

356

184.651

175.788

Kawęczyn
z filią w
Parchaniu
Ludzisko
z filią w
Piotrkowicach
Ostrowo
z filią w
Tarnówku
Warzyn

Średnia/ogółem

x
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Odpłatność za pobyt

Dom Pomocy
Społecznej

według starych

według nowych

zasad

zasad

Inowrocław
Kawęczyn z filią
w Parchaniu
Ludzisko z filią
w Piotrkowicach
Ostrowo z filią
w Tarnówku
Warzyn
RAZEM

ogółem

398.102,98

203.486,00

601.588,98

665.590,24

331.222,22

996.812,46

569.112,28

58.307,82

627.420,10

505.627,55

88.876,70

594.504,25

357.335,54

248.745,01

606.080,55

2.495.768,59

930.637,75

3.426.406,34

Ogółem budżet domów pomocy społecznej wyniósł 12.792.490,00 zł. Z tego kwota
8.728.959,00zł stanowiła dotację z budżetu wojewody, natomiast pozostała kwota
4.063.531,00 zł pochodziła ze środków powiatu.
Odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej w 2007 r. wyniosła
3.426.406,34 zł. Powiat z własnych środków dofinansował działalność domów kwotą
637.124,66 zł.
W roku 2007 PCPR wydało łącznie 91 decyzji, w tym:
1) 45 o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
2) 46 o ustaleniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Liczba osób oczekujących na listach na umieszczenie w domu pomocy społecznej
przedstawiała się następująco:
1) Parchanie – 3,
2) Warzyn – 5.
W zakresie współpracy dotyczącej pomocy społecznej zawarte zostało porozumienie
pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, a Miastem Inowrocław w sprawie udostępnienia
osobom bezdomnym miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem w domach pomocy
społecznej w okresie zimowym. Powiat zabezpieczył 7 miejsc i tym samym umożliwił
realizację zadania własnego Miastu Inowrocław.
8

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na terenie powiatu inowrocławskiego działają 2 wielofunkcyjne placówki
opiekuńczo-wychowawcze.
1. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu posiada 88 miejsc,
w tym:
-

filia w Gniewkowie – 30 miejsc,

-

samodzielna grupa wychowawcza, w budynku przy ul. Kiełbasiewicza – 14 miejsc,

-

samodzielna

grupa

wychowawcza,

w

budynku

Ośrodka

Wspierania

Dziecka

i Rodziny – 14 miejsc,
-

grupa socjalizacyjna – 30 miejsc.

2. Dom Dziecka w Jaksicach posiada 65, miejsc, w tym:
-

mieszkania chronione – 3 miejsca,

-

samodzielna grupa mieszkaniowa – 10 miejsc,

-

grupa socjalizacyjna – 30 miejsc,

-

grupa interwencyjna – 18 miejsc,

-

małoletnia matka z dzieckiem – 4 miejsca.
Obie placówki po przekształceniu zapewniają dzieciom całodobową opiekę

i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także łączą dzienne i całodobowe działania
terapeutyczne - interwencyjne i socjalizacyjne - skierowane na dziecko i rodzinę.
Na dzień 1 stycznia 2007 r. przebywało w OWDiR w Inowrocławiu 80 dzieci, w tym
10 z terenu innych powiatów, natomiast w DD w Jaksicach przebywało 61 dzieci, w tym 21
z terenu innych powiatów.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. przebywało w OWDiR w Inowrocławiu 88 dzieci, w tym
15 z terenu innych powiatów, natomiast w DD w Jaksicach przebywało 59 dzieci, w tym 17
z terenu innych powiatów.
W 2007 r. w obydwu placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało w sumie
207 dzieci. Wydano 79 skierowań, a na ich podstawie umieszczono 77 wychowanków. Dwoje
dzieci, pomimo wydanych skierowań, nie dotarło do placówek i Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu w ich przypadku, zmienił orzeczony środek wychowawczy.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące funkcjonowania obydwu placówek.
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OWDiR

DD

w Inowrocławiu

w Jaksicach

87

63

2.264,16

2.176,80

7,81

5,78

- z Karty Nauczyciela

2.732,04

2.796,00

- pozostali

1.435,24

1.861,60

osoby/etaty

osoby/etaty

- z Karty Nauczyciela

19/19,67

12/12

- pozostali

35/34,46

34/31,25

54

46

23.664

16.810

Liczba wychowanków (średnia)
Koszt utrzymania w zł
Średnioroczna stawka żywieniowa
Przeciętne wynagrodzenie:

Średnioroczne zatrudnienie:

Stan zatrudnienia na 31.12.2007r.
Osobodni żywienia

Wystawiono 253 decyzje administracyjne dotyczące ustalenia odpłatności za pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Na utrzymanie 25 dzieci z terenu naszego powiatu, które były umieszczone w
placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano kwotę
457.654,38 zł.
W 2007 roku w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 42
dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Za ich umieszczenie otrzymaliśmy
686.422,46 zł.

Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych

Wydatkowanie środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należące
do kompetencji samorządu powiatu przedstawia poniższa tabela.
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liczba osób,
Wyszczególnienie zadań

kwota

którym

wypłaconego

plan

przyznano

dofinansowania

dofinansowanie
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki

576

765 234

765 080

1544

65 377

65 056

2

660

384

803

494 066

494 053

245

1 051 456

1 050 059

60

804 840

804 840

7

15 000

15 000

4

9 800

9 647

3241

3 206 433

3 204 119

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
dla osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych
Dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu się
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów
terapii zajęciowej z uwzględnieniem wszystkich
źródeł finansowania
Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych
Zwrot na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu
Razem

Szczegółowy opis działań na rzecz osób niepełnosprawnych przedstawiony zostanie
w kwietniu, w sprawozdaniu za rok 2007 z realizacji „Programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Inowrocławskiego”.
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiat Inowrocławski zlecił w 2007 r. prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. Kwota dotacji wynosiła
100.000,00 zł.
Zadania zrealizowane zostały poprzez:
a) poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne,
b) pomoc ambulatoryjną i telefoniczną dla osób będących w kryzysie,
c) edukację społeczną – prowadzono szkolenia rodziców i nauczycieli,
d) wyjścia interwencyjne w sprawie osób będących w kryzysie oraz spotkania z
rodzinami, udział w rozprawach sądowych, współpraca z instytucjami.
Ogółem przeprowadzono 1292 spotkań indywidualnych. Przyjęto w Ośrodku 587
osoby (456 kobiety, 83 mężczyzn i 48 dzieci). Spośród spraw, które prowadził OIK około
20% to sprawy dotyczące problemów bytowych i mieszkaniowych, 15% spotkań dotyczyło
rozwodów i kryzysów rodzinnych. Sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem oraz jego
funkcjonowanie w rodzinie poruszane było na około 10% spotkań.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań z
zakresu administracji rządowej, realizowanych przez powiat, należy w szczególności
tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Środki na realizację i obsługę tego zadania zapewnia budżet państwa. W roku
sprawozdawczym dotacja celowa wynosiła 315.818,00 zł.
Ośrodek prowadził zadania interwencyjne, poprzez zapewnienie schronienia kobietom
i dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie. Objętych opieką zostało 49 osób, w tym
21 kobiet i 28 dzieci. Dodatkowo z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 151 osób (101 kobiet,
14 mężczyzn i 36 dzieci). Odbyto 330 spotkań z psychologami, pedagogami, pracownikami
pierwszego kontaktu i pracownikami socjalnymi.
W zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych Ośrodek zapewniał pomieszczenia do
spania, pokój dzienny, miejsce zabaw dla dzieci, pomieszczenia do nauki, łazienki, kuchnię
oraz pomieszczenia do prania i suszenia.

12

Funkcjonowała również grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Zrealizowany
został również odrębny program dla grupy wsparcia pod nazwą „Mama i ja”. Do ośrodka
wypoczynkowego na 7 dni wyjechało 9 kobiet i 16 dzieci. Małe dzieci oraz dzieci
niepełnosprawne były pod opieką pielęgniarki/pedagoga, dzieci szkolne brały udział w
Treningu Zastępowania Agresji, a mamy w tym czasie uczestniczyły w grupie wsparcia.

Pozostała działalność PCPR

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznano 13 świadczeń na kwotę 4.000,00 zł.
Zgodnie z art. 19 ust. 17 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu
należy sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. PCPR
przekazuje sprawozdania i zbiory centralne wykonywanych zadań. Procent zgodności danych
rzeczywistych

z

danymi

w

zbiorach

centralnych

wprowadzonych

do

Systemu

Informatycznego POMOST za czwarty kwartał wyniósł 99%.
Ponadto udzielono 5 rekomendacji organizacjom pozarządowym starającym się o
pozyskanie dotacji.

Bilans potrzeb na rok 2008 r.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
potrzeba 577.904,00 zł.
Na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w
rodzinach zastępczych – 1.640.560,00 zł.
Na pomoc pieniężną, dla osób usamodzielnianych – 780.052,00 zł, w tym:
na kontynuowanie nauki – 700.000,00 zł,
na wyprawki rzeczowe – 57.000,00 zł,
na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych – 3.600,00 zł,
na usamodzielnienie – 19.452,00 zł.
na dotacje, na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 100.000,00 zł.
na dotacje, na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie – 307.500,00 zł.
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Na rehabilitację społeczną i zawodową – 3.344.503,00 zł.

Inowrocław, w marcu 2008 r.
Opracował:
Rafał Walter
dyrektor PCPR
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