Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu w roku 2009.

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.
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,
5) doradca ds. osób niepełnosprawnych,
3. Dział Administracyjno-Finansowy:
1) główny księgowy,
2) stanowisko ds. księgowości,
3) stanowisko ds. kadr,
4) stanowisko ds. sekretariatu.
W 2009 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17 osób,
natomiast średnio miesięczne wynagrodzenie 2.207,00 zł (bez dodatków specjalnych i
nagród).
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 8.669 pism, a 6.686 zostało wysłanych.
Wydano w sumie 996 decyzji administracyjnych oraz przeprowadzono 645 wywiady
środowiskowe.
Przeprowadzono 37 kontroli u osób, które w roku 2008 otrzymały dofinansowanie
w ramach likwidacji barier w komunikowaniu oraz 15 kontroli u osób, które otrzymały
dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
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Działalność PCPR finansowana jest ze środków powiatu oraz z odpisu 2,5% na
obsługę zadań związanych z prowadzeniem PFRON.
W roku 2009 Centrum przygotowało 16 projektów uchwał przyjętych przez Radę
Powiatu Inowrocławskiego oraz 8 projektów uchwał przyjętych przez Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego.
Rodziny zastępcze i usamodzielnienia

Do zadań Powiatu realizowanych przez PCPR należy organizowanie opieki
w rodzinach zastępczych oraz przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
rzeczowej na zagospodarowanie 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 szkolnowychowawcze 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 2009 r. – 198 rodzin zastępczych,
w których przebywało 245 dzieci.
Stan rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2009 r. – 192 rodziny zastępcze,
w których przebywało 239 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 2009 r. PCPR wypłacał świadczenia 238 rodzinom zastępczym, w których
przebywało 298 dzieci, w tym rodzin niespokrewnionych z dzieckiem było 17 i przebywało
w nich 23 dzieci. Utworzone zostały 40 nowe rodziny z 53 dziećmi. Poniżej w tabeli
przedstawiono liczbę rodzin zastępczych w poszczególnych gminach.
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nazwa gminy

liczba rodzin zastępczych

Dabrowa Biskupia

liczba dzieci
1

1

Inowrocław

15

21

Gniewkowo

14

17

Janikowo

14

21

Kruszwica

22

26

131

167

Pakość

18

20

Rojewo

13

13

Złotniki Kujawskie

10

12

Miasto Inowrocław

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2.994 świadczenia na kwotę 1.968.176,00 zł.
Wystawiono 193 decyzje administracyjne.
W omawianym okresie rozwiązaniu uległo 46 rodzin zastępczych, w których
przebywało 59 dzieci. W tym 33 dzieci usamodzielniło się, 14 dzieci powróciło do rodziców,
6 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 5 dzieci trafiło do innych
rodzin zastępczych oraz 1 dziecko trafiło do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

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 spokrewnionych mogą otrzymać kwotę 4.941,00 zł,
natomiast wychowankowie rodzin niespokrewnionych oraz wychowankowie placówek
opiekuńczo-wychowawczych mogą otrzymać 6.588,00 zł. Pomoc ta nie przysługuje osobie
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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
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
1.393 świadczeń dla 166 osób

663.729,22 zł

31 świadczeń dla 31 osób

84.496,54 zł

103 świadczenia dla 16 osób

15.275,84 zł

27 świadczeń dla 27 osób

132.515,00 zł

1554 świadczeń dla 240 osób

896.016,60 zł

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

kwota

Wystawiono 336 decyzji administracyjnych.
W zakresie działalności związanej z opieką zastępczą Powiat Inowrocławski
zobowiązany był do przekazywania środków finansowych na finansowanie świadczeń dla
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rodzin zastępczych z terenów innych powiatów, w których przebywają dzieci z Powiatu
Inowrocławskiego. Łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń dla 39 dzieci
przekazana do innych powiatów wyniosła 340.495,59 zł.
Z tego samego tytułu Powiat Inowrocławski otrzymywał środki na finansowanie
świadczeń dla 11 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 16 dzieci pochodzących
z terenów innych powiatów. Łączna kwota otrzymana na ten cel wyniosła 151.647,77 zł.

Domy pomocy społecznej

Według stanu na 31 grudnia 2009 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowało 5
domów pomocy społecznej, w tym dwa z filiami, w których jest 528 miejsc statutowych.
Przebywało w nich 445 mieszkańców.
W DPS w Ludzisku trwały prace związane z dojściem do standardów. W grudniu
został przekazany do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosek o zezwolenia na
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące funkcjonowania domów pomocy
społecznej.

Dom Pomocy
Społecznej w:

Inowrocławiu
Kawęczynie z
filią w Parchaniu
Ludzisku
Ostrowie z filią
w Tarnówku
Warzynie

typ domu

dla osób w podeszłym wieku
dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie; filia dla osób
przewlekle psychicznie
chorych
dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie
dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie
dla osób przewlekle
psychicznie chorych
RAZEM

liczba miejsc
statutowych

liczba

średnia

mieszkańców

liczba
mieszkańców

na
31.12.2009

90

86

89

132

113

112

120

98

99

75

64

87

87

87

528

459

445

96
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Dom Pomocy

średniomiesięczny

Społecznej w:

koszt utrzymania

Inowrocławiu

średnioroczna
stawka
żywieniowa

przeciętne
wynagrodzenie

przecietne
zatrudnienie
w etatach

stan zatrudnienia

osobodni

osobodni

na 31.12.2009 r.

obłożenia

żywienia

2.464,40

6,29

1.925,00

60

59

31.082

30.276

2.590,72

6,70

1.862,00

82

86

41.521

40.588

2.529,70

6,22

2.049,37

70

72

33.820

33.819

3.068,33

6,20

2.044,31

64

64

28.378

27.737

2.420,28

6,05

2.055,86

62

64

31.691

29.585

x

6,29

1.987,30

338

345

166.49

162.005

Kawęczynie
z filią w
Parchaniu
Ludzisku
Ostrowie
z filią w
Tarnówku
Warzynie
średnia/ogółem
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odpłatność za pobyt

Dom Pomocy
Społecznej w:

według starych

według nowych

zasad

zasad

ogółem

306.347,99

786.284,43

1.092.632,42

622.109,81

312.903,53

935.013,34

575.875,13

82.514,63

658.389,76

445.278,31

101.508,03

546.786,34

Warzynie

365.321,07

415.184,77

780.505,84

RAZEM

2.314.932,31

1.698.395,39

4.013.327,70

Inowrocławiu
Kawęczynie z filią
w Parchaniu
Ludzisku
Ostrowie z filią
w Tarnówku

Ogółem budżet domów pomocy społecznej w 2009 r. wyniósł:
plan – 15.344.263,00 zł, wykonanie 15.100.212,59 zł. Dotacja z budżetu Wojewody wyniosła
9.799.875,00 zł.
W roku 2009 PCPR wydało łącznie 350 decyzji, w tym:
1) 27 o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
2) 9 zmieniających pobyt miedzy naszymi domami,
3) 314 o ustaleniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
Na 31 grudnia liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej
przedstawiała się następująco:
1) Parchanie – 10,
2) Warzyn – 10.
W zakresie współpracy dotyczącej pomocy społecznej zawarte zostało porozumienie
pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocławiem, w sprawie udostępnienia
osobom bezdomnym miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem w domach pomocy
społecznej w okresie zimowym. Powiat zabezpieczył 4 miejsca i tym samym umożliwił
realizację zadania własnego Miastu Inowrocław.
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Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na terenie powiatu inowrocławskiego działały 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. Stanisława Kiełbasiewicza – 14

miejsc,
-

samodzielna

grupa

wychowawcza,

w

budynku

Ośrodka

Wspierania

Dziecka

i Rodziny – 14 miejsc,
-

grupa socjalizacyjna – 30 miejsc.

2. Dom Dziecka w Jaksicach funkcjonował do dnia 31 grudnia 2009 r. i posiadał 65 miejsc,
w tym:
-

samodzielna grupa mieszkaniowa – 10 miejsc,

-

grupa socjalizacyjna – 30 miejsc,

-

grupa interwencyjna – 21 miejsc,

-

małoletnia matka z dzieckiem – 4 miejsca.
Obie

placówki

zapewniały

dzieciom

całodobową

opiekę

i wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także łączą dzienne i całodobowe działania
terapeutyczno-interwencyjne i socjalizacyjne - skierowane na dziecko i rodzinę.
Od 1 stycznia 2010 r. na terenie powiatu inowrocławskiego działa 1 wielofunkcyjna
całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza – Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
w Inowrocławiu. W Ośrodku funkcjonują dwa duże domy oraz cztery samodzielne grupy
wychowawcze, łącznie 114 miejsc w tym:
-

dom w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15, który tworzy trzy grupy
wychowawcze, w każdej z nich może przebywać do 10 wychowanków,

-

dom w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9, który tworzy trzy grupy wychowawcze,
w każdej z nich może przebywać do 10 wychowanków,

-

samodzielna

grupa

wychowawcza

przy

ul.

Stanisława

Kiełbasiewicza

9

w Inowrocławiu, w której może przebywać do 12 wychowanków,
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-

samodzielna grupa wychowawcza przy ul. Bolesława Krzywoustego 15, w której
może przebywać do 14 wychowanków,

-

samodzielna grupa wychowawcza w Jaksicach przy ul. Sportowej 4, w której może
przebywać do 14 wychowanków,

-

samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie 52, gm. Inowrocław, w której może
przebywać do 14 wychowanków.
Na 1 stycznia 2009 r. w OWDiR w Inowrocławiu przebywało 85 dzieci, w tym 17

z terenu innych powiatów, natomiast w DD w Jaksicach przebywało 67 dzieci, w tym 9
z terenu innych powiatów.
Na 31 grudnia 2009 r. przebywało w OWDiR w Inowrocławiu 85 dzieci, w tym 16
z terenu innych powiatów, natomiast w DD w Jaksicach przebywało 43 dzieci, w tym 8
z terenu innych powiatów.
W 2009 r. w obydwu placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało w sumie
217 dzieci. Wydano 66 skierowań, a na ich podstawie umieszczono 63 wychowanków.
W stosunku do jednego dziecka sąd zmienił środek wychowawczy i małoletni powrócił do
domu rodzinnego, natomiast dwaj pozostali małoletni pomimo wydanych skierowań nie
zostali doprowadzeni do placówki.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące funkcjonowania placówek.

liczba wychowanków (średnia)
koszt utrzymania w zł
średnioroczna stawka żywieniowa w zł
przeciętne wynagrodzenie w zł:
- z Karty Nauczyciela
- pozostali
średnioroczne zatrudnienie:
- z Karty Nauczyciela
- pozostali
stan zatrudnienia na 31.12.2008 r.
osobodni żywienia

OWDiR
w Inowrocławiu
95

DD
w Jaksicach
54

2.480,57

3.027,27

8,14

6,91

3.262,72
1.800,72

3.939,39
1.964,92

etaty

etaty

19

10

36

33

60

40

22.993

10.113,11

Do 30 czerwca przy Domu Dziecka w Jaksicach funkcjonował Ośrodek AdopcyjnoOpiekuńczy. Zatrudnione były w nim 3 osoby na 2,5 etatu. Koszty związane z utrzymaniem
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Ośrodka wyniosły 53.245,22 zł i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych
zatrudnionych pracowników.
Wystawiono 117 decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia odpłatności za
pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Na utrzymanie 10 dzieci z terenu naszego powiatu, które były umieszczone
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, przekazano kwotę
221.924,40 zł.
W roku sprawozdawczym w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
przebywało 31 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Za ich umieszczenie
otrzymaliśmy 727.673,35 zł.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Od 1 lipca funkcjonuje Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach jako
samodzielna jednostka. Jest placówką specjalistyczną o charakterze konsultacyjnodiagnostycznym, którego celem jest inicjowanie i wspomaganie zastępczych form opieki i
wychowania rodzinnego. Średnie zatrudnienie w placówce za 2009 r. to 4 etaty ( bez obsługi i
administracji), a średnie wynagrodzenie wynosiło 3.353,46 zł.
Ogółem budżet Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w roku 2009 wyniósł:
Plan – 154.847,00 zł, wykonanie 123.622,41 zł.
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy podejmował wiele różnorodnych działań mających
na celu propagowanie zastępczego rodzicielstwa oraz pozyskiwanie osób zgłaszających
gotowość do utworzenia dzieciom zastępczego środowiska rodzinnego (adopcja, rodziny
zastępcze, placówki rodzinne).
Promocja idei rodzicielstwa zastępczego:
a) w styczniu opracowano scenariusz programu obchodów „Roku Rodzicielstwa
Zastępczego” na terenie Powiatu Inowrocławskiego,
b) pracownicy Ośrodka opracowali również 2 programy informacyjno-profilaktyczne, na
realizację których otrzymano dofinansowanie z MPiPS - „Szukam mamy, szukam taty szukam
domu” – dotyczył promocji rodzicielstwa zastępczego oraz „Bliżej rodziny” – służył
podniesieniu kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych z rodzin spokrewnionych,
c) Ośrodek był

organizatorem Festynu rodzinnego pod hasłem „Dać dziecku rodzinę”,

którego celem było przybliżenie problematyki rodzicielstwa zastępczego w szerszym
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społeczeństwie, podniesienie rangi rodziny zastępczej oraz tworzenie wokół niej przyjaznej
atmosfery ( festyn ten odbył się na terenie Ośrodka 27.09.2009r. a uczestniczyło w nim około
1000 osób ),
d) 30 października 2009 r. w MDK w Inowrocławiu przy ul NMP została otwarta
pokonkursowa galeria prac plastycznych o tematyce rodzicielstwa zastępczego – wystawa
trwała do końca listopada 2009 r.,
e) na przełomie października i listopada zorganizowano na scenie MDK im. J. Korczaka,
w

Inowrocławiu

3

przedstawienia

teatralne

o

charakterze

profilaktycznym

dla

spokrewnionych rodzin zastępczych - w przedstawieniach uczestniczyło 48 rodzin
zastępczych, podczas tych przedstawień promowano również działalność Ośrodka.

Praca z kandydatami do rodzinnej opieki zastępczej.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. pracowano z 16 rodzinami zgłaszającymi gotowość
przysposobienia

dziecka/utworzenia

rodziny

zastępczej.

W

wyniku

postępowania

diagnostycznego i procedury kwalifikacyjnej przygotowano środowisko zastępcze dla
19 dzieci:
- 8 rodzin adopcyjnych, w których umieszczono 9 dzieci,
- 1 zastępczą dla 1 dziecka z poważnym obciążeniem zdrowotnym,
- 3 rodziny zastępcze dla 3 dzieci pozostają w trakcie procedury sądowej – po powierzeniu
dziecka,
- 2 rodziny preadopcyjne dla 4 dzieci pozostają w trakcie procedury sądowej- po powierzeniu
dzieci,
- 2 rodziny adopcyjne pozostają w kontakcie dla 2 dzieci i oczekują na styczność.
Ponadto w stosunku do 4 rodziny przeprowadzono na zlecenie sądu diagnostykę
opiniującą - adopcja wewnątrzrodzinna, w tym 1 adopcja ze wskazaniem. Przygotowano 2
opinie o kandydatach na rodziny zaprzyjaźnione na zlecenie OWDiR w Inowrocławiu.
W sposób ciągły prowadzona była praca z kandydatami pragnącymi przysposobić
dziecko.
W okresie sprawozdawczym zgłosiło się 15 rodzin deklarujących zamiar pozostania
rodziną adopcyjną - 9 z nich ukończyło szkolenie, w stosunku do pozostałych trwa procedura
diagnostyczna.
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W okresie sprawozdawczym do OAO zgłosiło się 5 rodzin deklarując zamiar
stanowienia rodziny zastępczej zawodowej. W wyniku przeprowadzonej diagnozy i wstępnej
kwalifikacji:
- 2 rodziny ukończyły szkolenie na zawodowe rodziny zastępcze,
- 1 rodzina pozostaje w trakcie diagnozy.

Dzieci zgłoszone do OAO.
W okresie sprawozdawczym do OAO zgłoszono 22 dzieci, w tym do adopcji 16, do
rodzin zastępczych 6 dzieci.
Dla każdego z tych dzieci sporządzono opinie psychologiczne i indywidualne
diagnozy obejmujące sytuację: prawno-rodzinną, medyczną i wychowawczą.
Odbyło się 10 posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie do zakwalifikowania
dzieci do rodzin zastępczych i adopcyjnych.
W przypadku nie pozyskania rodziny dla dziecka, informacje są przesyłane
w formie „Karty zgłoszenia” do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy,
prowadzącego Wojewódzki Bank Danych, celem znalezienia zastępczego środowiska
rodzinnego w całym kraju i poza granicami państwa.
W tym okresie do Banku Danych zostały przesłane informacje dotyczące 10 dzieci
z czego 2 dzieci zostało wycofanych – nastąpiła adopcja, 3 pozostaje w kontakcie
z kandydatami na rodziców, w tym 1 adopcja zagraniczna.

Szkolenie i kwalifikowanie.
W okresie sprawozdawczym Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach prowadził
szkolenia

dla

kandydatów

zgłaszających

gotowość

przysposobienia

dziecka

oraz

spokrewnionych rodzin zastępczych.
Zgłosiło się 20 rodzin

niespokrewnionych, w tym na rodziny adopcyjne 15, na

rodziny zastępcze 5.
W ramach procesu kwalifikacyjnego kandydatów do rodzinnych form opieki
przeprowadzono: 14 badań pedagogicznych, 15 badań psychologicznych, 19 wywiadów
w miejscu zamieszkania kandydatów.
Przeprowadzono 5 szkoleń grupowych dla rodzin, z czego:
- 2 dla kandydatów adopcyjnych (9 rodzin),
- 1 dla zawodowych rodzin zastępczych (2 rodziny),
13

- 2 dla spokrewnionych rodzin zastępczych ( 23 rodziny).
Odbyło się 6

posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej przy OAO i wydano 20 zaświadczeń

kwalifikacyjnych o ukończeniu szkolenia:
- 12 dla kandydatów adopcyjnych,
- 8 dla kandydatów na rodziców zastępczych,
ponadto; wydano 16 Zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla rodzin zastępczych
spokrewnionych.

Praca z rodziną.
W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził pracę z rodziną naturalną: terapia
rodzinna (6) wsparcie rodzin naturalnych (38), wsparcie rodzin zastępczych (7).
Pracownicy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego uczestniczyli w 4 posiedzeniach zespołu ds.
okresowej

oceny

sytuacji

wychowanków

w

placówkach

opiekuńczych.

Za zgodą opiekunów, pracownicy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego wspierają
rodziny zastępcze. W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono:
- 34 wywiady w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych spokrewnionych,
- 6 wywiadów u rodzin zastępczych niespokrewnionych,
- 8 wywiadów u rodzin preadopcyjnych oraz
- 52 wywiady pedagogiczne przeprowadzone w szkołach dzieci umieszczonych w środowisku
zastępczym.
Podejmowane działania obejmowały pomoc pedagogiczną oraz dotyczącą spraw
socjalno-bytowych, sytuacji rozwojowej i szkolnej dzieci objętych opieką zastępczą.
Ponadto odbyło się 50 spotkań w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych z terenu naszego
powiatu,

na

których

przeprowadzono

rozmowy

na

tematy

bieżące

związane

z wychowywaniem powierzonych im dzieci.

Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych

Wydatkowanie środków przekazanych przez PFRON z przeznaczeniem na zadania
należące do kompetencji samorządu powiatowego przedstawia poniższa tabela.
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złożone wnioski
wyszczególnienie zadań

środki na 2009 r.

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych
dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia
społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby
niepełnosprawne
dofinansowanie kosztów działania WTZ
dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób
niepełnosprawnych
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
dofinansowanie uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych
dofinansowanie barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych
RAZEM:

200.000,-

liczba

wypłacone dofinansowanie

kwota

8

liczba
osób

kwota

445.522,-

5

200.000,-

2

70.000,-

( 12 stanowisk)

70.000,-

4

150.000,-

48.210,-

0

0

887.760,-

2

887.760,-

64.220,-

22

144.057,-

548.027,-

594

906.127,-

361

547.665,-

312.955,-

1.368

X

424

312.955,-

618.160,-

591

3.878.399,-

169

618.156,-

2.749.332,-

2.589

6.411.865,-

2.699

2.748.964,-

8

60
1.670

48.210,887.760,-

64.218,-
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Szczegółowy opis działań na rzecz osób niepełnosprawnych przedstawiony zostanie
w maju, w sprawozdaniu za rok 2009 z realizacji „Strategii Rozwiązywania problemów
społecznych na terenie Powiatu Inowrocławskiego”.

Projekt systemowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu mając na celu integrację
społeczną prowadzącą docelowo do zaktywizowania zawodowego osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, opuszczających rodziny zastępcze i placówki
opiekuńczo-wychowawcze

przystąpił

do

realizacji

projektu

systemowego

„Podroż

w usamodzielnienie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wsparciem

objętych

zostało

80

beneficjentów

ostatecznych

Powiatu

Inowrocławskiego, w tym:
• 10 osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych bez zawodu
i kwalifikacji od 15 do 18 roku życia,
• 10 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze od 18
do 25 roku życia, korzystające z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie
nauki,
• 50 osób niepełnosprawnych od 19 do 65 roku życia z niepełnosprawnością narządu
wzroku, narządu słuchu i mowy, kobiety po mastektomii, uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej, z innymi przyczynami niepełnosprawności bezrobotne lub nieaktywne
zawodowo,
• 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie pracujących w wieku aktywności
zawodowej oraz osób stanowiących ich otoczenie.
Osiągniecie celu założonego w projekcie możliwe było poprzez realizację pięciu
celów szczegółowych:
Cel szczegółowy 1: Wspomaganie procesu usamodzielnienia osób opuszczających rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze poprzez zaproponowanie im udziału w
instrumentach aktywnej integracji ,
Cel szczegółowy 2: Poprawa perspektyw funkcjonowania w środowisku społecznym osób
przebywających w PO-W poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji,
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Cel szczegółowy 3: Udzielenie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
poprzez objęcie ich instrumentami aktywnej integracji,
Cel

szczegółowy

4:

Poprawa

perspektyw

społecznych

i

zawodowych

osób

niepełnosprawnych poprzez objęcie różnymi formami wsparcia ,
Cel szczegółowy 5: Upowszechnienie pracy socjalnej w powiecie zgodnie z działaniami
podjętymi w projekcie.
W ramach zadania „aktywna integracja” zrealizowano 10 Indywidualnych Planów
Usamodzielnienia. Beneficjenci ostateczni otrzymali możliwość uczestnictwa w 7 dniowych
wyjazdowych warsztatach aktywizacji młodzieży obejmujących wspieranie zdolności do
poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe; trening pamięci
i koncentracji uwagi z elementami szybkiego czytania metodą Szkoły Pamięci Wojakowskich
beneficjentów, u których zachodziła potrzeba wyrównywania braków edukacyjnych. Ponadto
uczestnicy projektu wzięli udział w kursie komputerowym.
10

Indywidualnych

wychowawczych

Planów

skorzystały

z

Działania.
7

Osoby

dniowych

z

placówek

wyjazdowych

opiekuńczowarsztatów

edukacyjno-terapeutycznych przeprowadzonych przez psychologa. Kolejne działanie
to trening pamięci i koncentracji uwagi z elementami szybkiego czytania metodą Szkoły
Pamięci Wojakowskich oraz kurs komputerowy.
Jako narzędzie form aktywnej integracji w stosunku do 50 osób niepełnosprawnych
zastosowany został program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
„Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu
Inowrocławskiego na lata 2008-2013”. W ramach wsparcia na rzecz integracji społecznej
i zawodowej udzielono dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, w celu polepszenia
warunków zdrowotnych i zmniejszenia ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
organizowano indywidualną rehabilitację dla niepełnosprawnych, każdy uczestnik skorzystał
z porad psychologicznych oraz usług doradcy do spraw osób niepełnosprawnych w zakresie
informacji o przysługujących im przywilejach i uprawnieniach; kursów komputerowych,
wizażu i florystyki
„Program Aktywności Lokalnej dla Powiatu Inowrocławskiego na lata 2009-2013”
jako narzędzie realizacji Konferencji Grupy Rodzinnej (KGR). Zostało przeszkolonych
10 koordynatorów KGR, których zadaniem było zaktywizowanie oraz wsparcie rodziny
marginalizowanej i doprowadzenie do spotkań, w trakcie których stosując techniki wsparcia
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grupowego, interwencji kryzysowej oraz mediacji wypracowali plan reintegracji w formie
kontraktu socjalnego.
Wszyscy uczestnicy projektu rozpoczynający udział w projekcie zakończyli
go zgodnie z zaplanowaną ścieżką, osiągając pozytywne rezultaty. Projekt „Podroż
w usamodzielnienie” realizowany będzie do 2013 roku. Łączna wartość projektu wyniosła
444.699,47 zł, w tym wkład własny Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Inowrocławiu wyniósł 46.639,44 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiat Inowrocławski zlecił w 2009 r. prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu. Kwota dotacji wynosiła
130.000,00 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 1.777 spotkań indywidualnych. Przyjęto w Ośrodku 981
osoby (685 kobiet, 199 mężczyzn i 97 dzieci). W porównaniu do roku ubiegłego wzrosła
liczba mediacji rodzinnych. Przeprowadzono 29 spotkań edukacyjnych, w których
uczestniczyło 476 rodziców i dzieci.

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 wyniosła 354.000,00 zł. Jednocześnie została przekazana
dotacja z budżetu państwa dla Ośrodka na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w wysokości 21.000,00 zł.
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Ośrodek prowadził zadania interwencyjne, poprzez zapewnienie schronienia kobietom
i dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie. Objętych opieką zostało 60 osób, w tym
24 kobiety i 36 dzieci. Dodatkowo z pomocy ambulatoryjnej skorzystały 262 osoby (209
kobiet, 36 mężczyzn i 17 dzieci). Odbyto 1083 spotkania z psychologami, pedagogami,
pracownikami pierwszego kontaktu i pracownikami socjalnymi.
Ośrodek zapewniał pomieszczenia do spania, pokój dzienny, miejsce zabaw dla dzieci,
pomieszczenia do nauki, łazienki, kuchnię oraz pomieszczenia do prania i suszenia.
Funkcjonowała również grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Odbyły się 44
spotkania, w których uczestniczyło 20 kobiet.
Realizowany był program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc
„Można inaczej”. Adresatami programu byli skazani, osadzeni w Areszcie Śledczym
w Inowrocławiu. Warunkiem przyjęcia było przyznanie się do stosowania przemocy wobec
partnerki oraz skazanie wyrokiem sądu z art. 207 kk (lub inne przestępstwo przeciwko
rodzinie i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy). Do programu zakwalifikowano 9
osób. Odbyło się 19 spotkań oraz 11 sesji grupowych.

Pozostała działalność

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznano 14 świadczeń na kwotę 4.400,00 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%.
W dniach 24 kwietnia i 16 października w Młodzieżowym Domu Kultury
w Inowrocławiu odbyły się targi pracy organizowane przez PUP w Inowrocławiu przy
współudziale PCPR, które były doskonałą okazją dla przedsiębiorców na zaprezentowanie
swojej firmy i pozyskanie potencjalnych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych.
Osoby poszukujące

pracy miały możliwość

uzyskania

informacji

podczas

indywidualnych rozmów z przedsiębiorcami o warunkach zatrudnienia w danym
przedsiębiorstwie, a przedstawiciele PCPR przedstawili formy wsparcia finansowane ze
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środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o które mogą się
ubiegać osoby niepełnosprawne zamierzające podjąć lub prowadzące działalność gospodarczą
albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.
Rok 2009 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem
Rodzicielstwa Zastępczego, dlatego też 31 maja, który jest dniem Rodzicielstwa Zastępczego
odbył się festyn rodzinny pod hasłem "Bądźmy razem". Impreza została zorganizowana przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny i Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy. Patronat nad imprezą objął Starosta Inowrocławski. Ideą festynu
było promowanie rodzicielstwa zastępczego. W czasie trwania festynu zostały wręczone
nagrody dzieciom, które brały udział w konkursie plastycznym "Super rodzina". Prace można
było obejrzeć również na stronie internetowej Centrum. Podczas festynu dzieci miały
możliwość uczestnictwa w wielu konkursach i zabawach. Wolontariusze Stowarzyszenia
Wzajemnej Pomocy "Flandria" za pomocą farb przeobrażali twarze milusińskich w wybrane
postacie bajkowe. Na zwycięzców wszystkich konkurencji czekały atrakcyjne nagrody.
Z inicjatywy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przy
współudziale Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie 3 grudnia odbyły się uroczyste obchody
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W Sali Koncertowej im. I. Dubiskiej ze
Starostą Inowrocławskim Tadeuszem Majewskim spotkało się około 150 osób, członków
stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatów terapii
zajęciowej oraz mieszkańców domów pomocy społecznej powiatu inowrocławskiego.
Starosta przekazał wszystkim podziękowania i wyrazy wdzięczności za wieloletnią pracę i
działalność w służbie drugiemu człowiekowi.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zakończył
wspaniały poczęstunek przygotowany przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w
Ostrowie.
W dniach od 7 grudnia do 11 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury im. J.
Korczaka w Inowrocławiu odbyła się prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych, której
inicjatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Wystawa była
jednym z elementów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych obchodzonego w
powiecie inowrocławskim. Odwiedzający tegoroczną wystawę mogli podziwiać prace
wykonane przez podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu i
Kruszwicy oraz prace wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,
Parchaniu, Ostrowie, Ludzisku i Inowrocławiu. Dominującym akcentem wystawy były
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elementy i stroiki świąteczne, które można było zakupić na towarzyszącym wystawie
kiermaszu. Oficjalnego otwarcia prezentacji dokonał Starosta Inowrocławski Tadeusz
Majewski. Duże zainteresowanie, jakim cieszyła się wystawa wśród społeczności lokalnej,
pokazuje, że tego typu inicjatywy mają rację bytu.
Doradca ds. osób niepełnosprawnych przeprowadził spotkania informacyjne
z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy oraz nr 15
w Inowrocławiu. Ponadto odbył cykliczne spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej.
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego zostały zorganizowane 21 listopada. Podczas
uroczystości Starosta Inowrocławski wręczył pamiątkowe listy gratulacyjne wyróżniającym
się pracownikom domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
warsztatów terapii zajęciowej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Bilans potrzeb na rok 2010

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
potrzeba 735.016,00 zł.
Na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych – 2.100.000,00 zł.
Na pomoc pieniężną, dla osób usamodzielnianych – 922.600,00 zł, w tym:
- na kontynuowanie nauki – 684.000,00 zł,
- na wyprawki rzeczowe – 100.000,00 zł,
- na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych – 21.600,00 zł,
- na usamodzielnienie – 117.000,00 zł.
Na rehabilitację społeczną i zawodową – 2.170.744,00 zł.
Dotacja, na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 140.000,00 zł oraz
dotacja na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie – 375.000,00 zł.

Inowrocław, w kwietniu 2010 r.
Opracował:
Rafał Walter
dyrektor PCPR
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