Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu w roku 2010.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zostało utworzone uchwałą
Rady Powiatu Inowrocławskiego nr IV/21/99 i działa jako samodzielna jednostka
organizacyjno-budżetowa. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
Starosta Inowrocławski przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie
sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjnoopiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków
wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków
interwencji kryzysowej.
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym jednostką kieruje dyrektor, w oparciu
o następujące działy:
1) Dział Pomocy Instytucjonalnej, realizujący zadania związane z rodzinami zastępczymi
i

usamodzielnieniami,

domami

pomocy

społecznej,

placówkami

opiekuńczo-

wychowawczymi oraz Systemem Informatycznym POMOST,
2) Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizujący zadania związane z likwidacją
barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, dofinansowaniem do
turnusów

rehabilitacyjnych,

środków

ortopedycznych

pomocniczych

i

sprzętu

rehabilitacyjnego, warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji zawodowej,
3) Dział Administracyjno-Finansowy,
4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
5) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W 2010 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 23,36.
Działalność Centrum finansowana była ze środków własnych powiatu, odpisu 2,5% środków
z PFRON-u na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz dotacji celowej przeznaczonej na dodatki dla pracowników socjalnych i funkcjonowanie
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 143 pism, a 6 292 zostały wysłane. Wydano
w sumie 1

072

decyzje administracyjne

oraz

przeprowadzono

290

wywiadów

środowiskowych.
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W roku 2010 Centrum przygotowało 13 projektów uchwał przyjętych przez Radę
Powiatu Inowrocławskiego oraz 5 projektów uchwał przyjętych przez Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego.
Dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie wytoczył, w postępowaniu przed
sądem, dwa powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych. Jedno zakończyło się przyznaniem alimentów, druga sprawa
jeszcze się toczy.
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, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz
młodzieżowe ośrodki socjoterapii.
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 2010 r. – 192 rodziny zastępcze,
w których przebywało 239 dzieci.
Stan rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2010 r. – 193 rodziny zastępcze,
w których przebywało 246 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 2010 r. PCPR wypłacał świadczenia 224 rodzinom zastępczym, w których
przebywało 280 dzieci, w tym rodzin niespokrewnionych z dzieckiem było 21 i przebywało
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w nich 25 dzieci oraz w 3 zawodowych niespokrewnionych rodzinach zastępczych
przebywało 10 dzieci. Utworzone zostały 33 nowe rodziny z 42 dziećmi, w tym 3 zawodowe
niespokrewnione rodziny zastępcze: 1 specjalistyczna i 2 o charakterze pogotowia
rodzinnego. Poniżej w tabeli przedstawiono liczbę rodzin zastępczych w poszczególnych
gminach.
nazwa gminy

liczba rodzin zastępczych

Dąbrowa Biskupia

liczba dzieci
1

1

Inowrocław

11

16

Gniewkowo

16

20

Janikowo

12

17

Kruszwica

24

28

122

151

Pakość

20

22

Rojewo

11

16

8

10

Miasto Inowrocław

Złotniki Kujawskie

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 851 świadczeń na kwotę 2 024 403,72 zł.
Wystawiono 402 decyzje administracyjne.
W omawianym okresie rozwiązaniu uległy 32 rodziny zastępcze, w których
przebywało 35 dzieci, w tym 18 dzieci usamodzielniło się, 8 dzieci powróciło do rodziców,
4 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 5 dzieci trafiło do innych
rodzin zastępczych.
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 42 dzieci
przekazana do innych powiatów wyniosła 368 063,78 zł.
Z tego samego tytułu Powiat Inowrocławski otrzymywał środki na finansowanie
świadczeń dla 12 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 16 dzieci pochodzących
z terenów innych powiatów. Łączna kwota otrzymana na ten cel wyniosła 105 170,11 zł.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzice biologiczni dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej ponoszą odpłatność, ustalaną w decyzji wydanej przez Starostę lub
w jego imieniu przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze
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względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, do wysokości miesięcznej pomocy
pieniężnej otrzymywanej na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
W 2010 roku zostało przeprowadzonych 45 wywiadów środowiskowych z rodzicami
biologicznymi

dzieci

umieszczonych

w

rodzinach

zastępczych.

Na

podstawie

przeprowadzanych wywiadów środowiskowych weryfikowana jest sytuacja materialnobytowa. Sprawdza się sytuację finansową i zdrowotną, a także zawodową rodziców. Na tej
podstawie ustala się, bądź zwalnia z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci
w rodzinach zastępczych.
W 2010 r. wydano 46 decyzji dotyczących częściowego lub całkowitego zwalniania
rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz 28
decyzji zmieniających wysokość odpłatności.
Główne przyczyny zwalniania rodziców biologicznych z opłat to:
1) trudna sytuacja materialna rodzin,
2) niepełnosprawność,
3) długotrwała choroba,
4) bezrobocie,
5) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego,
6) alkoholizm.

Usamodzielnienia.
Osobie usamodzielnianej przysługują następujące formy pomocy.
1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – przysługuje po ukończeniu nauki i może być
przeznaczona na:
1) polepszenie warunków mieszkaniowych,
2) pokrycie wydatków związanych z nauką,
3) 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 kwotę 6 588,00 zł. Pomoc ta nie przysługuje
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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
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:
1) materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
2) niezbędny sprzęt domowy, pomoce naukowe,
3) sprzęt rehabilitacyjny,
4) 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
1 333 świadczeń dla 146 osób

604 161,84 zł

38 świadczeń dla 38 osób

88 258,30 zł

115 świadczeń dla 15 osób

15 556,11 zł

34 świadczenia dla 34 osób

177 770,00 zł

1 520 świadczeń dla 233 osób

885 746,25 zł

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

kwota

Wystawiono 317 decyzji administracyjnych. W siedmiu przypadkach odmówiono
pomocy na kontynuowanie nauki, w jednym przypadku pomocy rzeczowej i w jednym
przypadku pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.
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Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Od 1 stycznia 2010 r. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu działał
jako wielofunkcyjna całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. W strukturach
Ośrodka dodatkowo funkcjonowały dwie samodzielne grupy wychowawcze w Orłowie
i w Jaksicach, które powstały w rezultacie reorganizacji opieki w powiecie inowrocławskim
i likwidacji Domu Dziecka w Jaksicach, łącznie 114 miejsc w tym:
1) dom w Inowrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 15, który tworzy trzy grupy
wychowawcze, w każdej z nich może przebywać do 10 wychowanków,
2) dom w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9, który tworzy trzy grupy wychowawcze,
w każdej z nich może przebywać do 10 wychowanków,
3) samodzielna

grupa

wychowawcza

przy

ul.

Stanisława

Kiełbasiewicza
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w Inowrocławiu, w której może przebywać do 12 wychowanków,
4) samodzielna

grupa

wychowawcza

przy

ul.

Bolesława

Krzywoustego

15

w Inowrocławiu, w której może przebywać do 14 wychowanków,
5) samodzielna grupa wychowawcza w Jaksicach przy ul. Sportowej 4, w której może
przebywać do 14 wychowanków,
6) samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie 52, w której może przebywać do 14
wychowanków.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami pod koniec 2010 r. placówka była na
końcowym etapie modernizacji. W październiku i listopadzie zostały oddane do dyspozycji
Ośrodka dwa nowo wybudowane domy przy ul. Konwaliowej 30 i przy ul. Ikara 6
w Inowrocławiu. Powstały dwie samodzielne grupy wychowawcze i tym samym dzieci
opuściły duży dom przy ul. Bolesława Krzywoustego 15.
W budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 15 zlokalizowana jest jedna
z samodzielnych grup wychowawczych, gabinety terapii oraz pomieszczenia specjalistów
i pracowników administracji.
Obecnie po wielu dokonanych zmianach, Ośrodek to siedem domów, w których
przebywają dzieci umieszczone na podstawie postanowień sądów. Posiada 112 miejsc dla
małoletnich pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
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Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące funkcjonowania placówki.
2 480,02 zł

koszt utrzymania w zł

8,15

średnioroczna stawka żywieniowa w zł
przeciętne wynagrodzenie w zł:
- z Karty Nauczyciela
- pozostali

3 555,58 zł
1 959,64 zł
etaty

średnioroczne zatrudnienie:
- z Karty Nauczyciela
- pozostali

24
65
94 osoby

stan zatrudnienia na 31.12.2010 r.

28 573

osobodni żywienia

Decyzją Nr WPS.III.DS.90131-16/10 z 24 grudnia 2010 r. Wojewody KujawskoPomorskiego Ośrodek otrzymał zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.
Na 1 stycznia 2010 r. w OWDiR w Inowrocławiu przebywało 128 dzieci, w tym 23
z terenu innych powiatów.
Na 31 grudnia 2010 r. przebywało w OWDiR w Inowrocławiu 118 dzieci, w tym 15
z terenu innych powiatów.
W 2010 r. w placówce przebywało w sumie 196 dzieci. Wydano 68 skierowań, a na
ich podstawie umieszczono 66 wychowanków. W stosunku do dwóch małoletnich sąd zmienił
środek wychowawczy i małoletni zostali umieszczeni w rodzinie zastępczej.
Wystawiono 80 decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia odpłatności za pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Na

utrzymanie

dzieci

z

terenu

naszego

powiatu,

które

są

umieszczone

w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
przekazano kwotę 169.344,88 zł. W 2010 roku na terenie innych powiatów przebywało 9
dzieci.
W 2010 roku w naszej całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
przebywało 30 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Powiat inowrocławski za
ich pobyt otrzymał 500 953,13 zł.
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Domy pomocy społecznej

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowało 5
domów pomocy społecznej, w tym jeden z filią, w których jest 489 miejsc statutowych.
Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące funkcjonowania domów pomocy
społecznej.

Dom Pomocy
Społecznej w:

Inowrocławiu
Kawęczynie z
filią w Parchaniu
Ludzisku
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
31.12.2010 r.

88

89

106

83

95

96

62

79

87

86

87

489

437

434

90

132

100
80
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Dom Pomocy

średniomiesięczny

Społecznej w:

koszt utrzymania

Inowrocławiu

średnioroczna

przeciętne

przeciętne

stawka

wynagrodzenie

żywieniowa

zatrudnienie
w etatach

stan zatrudnienia

osobodni

osobodni

na 31.12.2010 r.

obłożenia

żywienia

2 481,67

6,38

1 993,00

59

59

32 087

31 248

2 897,58

7,00

1 960,00

84

86

39 344

38 475

Ludzisku

2 840,22

6,25

2 019,05

71

72

34 779

33 736

Tarnówku

3 502,77

6,52

2 034,64

59

59

23 027

21 749

Warzynie

2 709,73

7,37

2 112,24

64

65

31 687

29 965

-

-

-

337

341

160 924

155 173

Kawęczynie
z filią w
Parchaniu

średnia/ogółem
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Opłatę za pobyt mieszkańców umieszczonych w DPS-ach na podstawie decyzji
wydanych po 1 stycznia 2004 r. ponoszą gminy, z których te osoby zostały skierowane,
w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez
tych mieszkańców. Natomiast na mieszkańców umieszczonych na podstawie przepisów
i decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 r. nadal przekazywana jest dotacja od wojewody.

odpłatność za pobyt w zł

Dom Pomocy
Społecznej w:

według starych

według nowych

zasad

zasad

ogółem

295 498,49

1 115 928,42

1 411 426,91

615 115,43

302 233,90

917 349,33

Ludzisku

600 587,42

141 461,67

742 049,09

Tarnówku

365 754,62

77 595,39

443 350,01

Warzynie

372 663,04

490 535,47

863 198,51

RAZEM

2 314 932,31

1 698 395,39

4 377 373,85

Inowrocławiu
Kawęczynie z filią
w Parchaniu

W roku 2010 standaryzację uzyskały niżej wymienione domy:
1) Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z 9 lutego 2010 r., znak: WPS.III.BS.90130/5/2010,
2) Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z 28 grudnia 2010 r., znak: WPS.III.SSz.90130/18/2010.
Rozpoczęto prace modernizacyjno-budowlane w Parchaniu. Po ich zakończeniu we
wrześniu 2011 r. zostanie zamknięty dom w Kawęczynie, a DPS przekształci się w DPS
w Parchaniu.
Ogółem budżet domów pomocy społecznej w 2010 r. wyniósł:
plan – 16 422 958,00 zł, wydatki 15 978 234,20 zł. Dotacja z budżetu Wojewody wyniosła
9 799 875,00 zł.
W roku 2010 PCPR wydało łącznie 199 decyzji, w tym:
1) 28 o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
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2) 28 zmieniających pobyt miedzy naszymi domami,
3) 147 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 – 4,
2) Warzyn – 4.
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 7 miejsc i tym samym umożliwił
realizację zadania własnego Miastu Inowrocław.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Ośrodek
o

Adopcyjno-Opiekuńczy

charakterze

w

Jaksicach

konsultacyjno-diagnostycznym,

jest
którego

placówką
celem

specjalistyczną
jest

inicjowanie

i wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego. W 2010 r.
w wyniku postępowania diagnostycznego i procedury kwalifikacyjnej 30 dzieci znalazło
swoje miejsce w rodzinach adopcyjnych, zastępczych oraz rodzinach zastępczych
zawodowych. W ramach procesu kwalifikacyjnego kandydatów, przeprowadzono 14 szkoleń
grupowych i wydano 110 zaświadczeń kwalifikacyjnych o ukończeniu szkoleń dla
kandydatów na rodziców adopcyjnych, rodziców zastępczych i rodzin zastępczych
spokrewnionych. W okresie sprawozdawczym, w wyniku pracy z rodziną, przeprowadzono
328 wywiadów i wizyt w miejscu zamieszkania rodzin, co stanowi ok. 1000 godzin
bezpośredniego kontaktu koordynatorów z rodzinami. Podejmowane działania obejmują
pomoc pedagogiczną, oraz dotyczącą spraw socjalno-bytowych, rozwojowych i szkolnych
dzieci.
Średnie zatrudnienie w placówce za 2010 r. to 12,16 etatów.
Ogółem budżet Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w roku 2010 wyniósł:
Plan – 792 457,00 zł, wykonanie 771 064,04 zł.
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Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką realizującą zadania wynikające
z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm).
Powiat Inowrocławski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

na

2010

rok

środki

w

wysokości

2 170

744

zł,

zgodnie

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu
przekazywania środków PFRON-u samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88,
poz. 808 z późn. zm.).
Rok ubiegły był pierwszym rokiem, w którym Powiat nie otrzymał dodatkowych
środków finansowych w ramach tzw. drugiej transzy.
Wydatkowanie środków przekazanych przez PFRON, z przeznaczeniem na zadania
należące do kompetencji samorządu powiatowego przedstawiają, poniższy wykres i tabela.
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złożone wnioski
wyszczególnienie zadań

środki na 2010 r.

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych

157 360 zł

liczba

kwota

7

451 085 zł

wypłacone dofinansowanie
liczba
osób

kwota

5

157 359 zł

2
dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
dofinansowanie kosztów działania WTZ-ów
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:

53 333 zł

2

54 000 zł

887 760 zł

2

887 760 zł

60

887 314 zł

50 000 zł

32

132 586 zł

1 583

50 000 zł

429 221 zł

421

677 244 zł

237

429 208 zł

157 070 zł

684

760 543 zł

209

157 044 zł

436 000 zł

537

3 637 510 zł

135

436 000 zł

2 170 744 zł

1 685

6 600 728 zł

2 231

2 170 257 zł

53 332 zł
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W ramach rehabilitacji zawodowej realizowano dwa zadania:
1) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych; osoby
ubiegające się o dofinansowanie otrzymały środki na utworzone następujących stanowisk:
a) introligator,
b) pakowacz,
c) operator obrabiarki,
d) operator maszyny szlifierskiej,
e) pracownik administracyjno-biurowy;
2) pomoc finansową na rozpoczęcie własnej działalności uzyskały 2 osoby, w tym:
jedna osoba na działalność gospodarczą – zakład krawiecki oraz jedna osoba na prowadzenie
działu specjalnego produkcji rolnej – pasieka.

Na terenie powiatu inowrocławskiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:
1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Upośledzonym
Umysłowo w Inowrocławiu dla 30 uczestników,
2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kruszwicy, organ prowadzący – Gmina Kruszwica,
dla 30 uczestników.
W roku sprawozdawczym finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej
pokrywane było w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz w 10% ze środków Powiatu Inowrocławskiego.
Na funkcjonowanie WTZ-ów w roku 2010 przekazano kwotę w wysokości:
1) WTZ w Inowrocławiu - 443 434,00 zł środki z PFRON oraz 49 320,00 zł środki
własne,
2) WTZ w Kruszwicy - 443 880,00 zł środki z PFRON oraz 49 320,00 zł środki
własne.
W dniach 27 września do 14 października w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Kruszwicy oraz w dniach 20-29 października w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Inowrocławiu zostały przeprowadzone kontrole przez pracowników Biura Audytu
Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej,
zwanej dalej ustawą, o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
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osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez
okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie
odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do
realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z
innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze
środków Funduszu.
W okresie sprawozdawczym do PCPR-u wpłynęły 32 wnioski. Stowarzyszenia
i organizacje ubiegały się o dofinansowanie ze środków PFRON-u z przeznaczeniem na
niżej wymienione cele:
1) dofinansowanie zadań z zakresu sportu osób niepełnosprawnych wpłynęło 6
wniosków, 4 zadania zostały dofinansowane na kwotę 18 800,00 zł,
2) dofinansowanie zadań z zakresu rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
wpłynęło 6 wniosków, 3 zadania zostały dofinansowane na kwotę 7 949,00 zł,
3) dofinansowanie zadań z zakresu kultury osób niepełnosprawnych wpłynęło 20
wniosków, 15 zadań zostało dofinansowanych na kwotę 23 250,80 zł.
W 2010 r. zawarto 22 umowy na łączną kwotę 49 999,80 zł.

Dofinansowano następujące zadania:
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Wnioskodawca
Niezależne Stowarzyszenie Emerytów
Rencistów i Inwalidów
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław
Niezależne Stowarzyszenie Emerytów
Rencistów i Inwalidów
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław
Niezależne Stowarzyszenie Emerytów
Rencistów i Inwalidów
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
"Flandria" ul. Andrzeja 8
88-100 Inowrocław
Polski Związek Niewidomych
ul. Najświętszej Marii Panny 19
88-100 Inowrocław

Cel dofinansowania

Kwota
dofinansowania

Liczba
uczestników

Wycieczka - Łęczyca
z miejscowościami

3 150,00

40

Spotkanie wigilijne

720,00

120

Spotkanie z okazji Dnia
Inwalidy

720,00

120

15 000,00

500

3 300,00

150

IX Międzynarodowa
Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych
Spotkanie opłatkowe
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Polski Związek Niewidomych
ul. Najświętszej Marii Panny 19
88-100 Inowrocław
Fundacja "Przystań Nadziei"
ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
Fundacja "Przystań Nadziei"
ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
Fundacja "Przystań Nadziei"
ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
Stowarzyszenie na rzecz osób
niepełnosprawnych „OKNO’
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym
Umysłowo ul. Emilii Plater 3

88-100 Inowrocław
Kujawsko-Pomorskie
Stowarzyszenie Osób z Chorobą
Parkinsona ul. Bolesława
Krzywoustego 10/60
88-100 Inowrocław
Inowrocławskie Stowarzyszenie
"Amazonki" ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
Inowrocławskie Stowarzyszenie
"Amazonki" ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
Inowrocławskie Stowarzyszenie
"Amazonki" ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
Polski Związek Głuchych
ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
Polski Związek Głuchych
ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
Polski Związek Głuchych
ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
Polski Związek Głuchych
ul. Dworcowa 31
88-100 Inowrocław
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ul. Os. Orła Białego
62-200 Gniezno

Wycieczka - Kotlina
Kłodzka, Wiedeń

4 000,00

50

Wieczór Wigilijny

620,00

25

Wycieczka - Malbork

799,80

22

Obchody Dnia
Solidarności z chorymi na
schizofrenię

800,00

25

Spotkanie z okazji 11
listopada – Kocham
Polskę

1 000,00

15

III kujawsko-pomorski
Mityng Pływacki WTZ

1 000,00

25

Spotkanie opłatkowe

1 440,00

65

Spotkanie opłatkowe

1 500,00

65

XV rocznica powstania
Stowarzyszenia
Amazonki

1 920,00

70

VIII Ogólnopolska
Pielgrzymka Amazonek
do Częstochowy

3 000,00

45

Spotkanie opłatkowe

1 500,00

50

Ogólnopolska
Pielgrzymka Głuchych
do Częstochowy

3 000,00

47

Rajd rowerowy - Bory
Tucholskie

1 300,00

15

Międzynarodowy Dzień
Głuchego

996,00

50

Turniej Boccia

1 500,00

35
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21.

22.

Inowrocławskie Stowarzyszenie
„Ex Aequo”
ul. Józefa Krzymińskiego 4
88-100 Inowrocław
Towarzystwo Pomocy im. Brata
Alberta ul. Jacewska 118
88-100 Inowrocław

Piosenka bez barier –
V wojewódzki
konkurs wokalny

1 934,00

33

Spotkanie Wigilijne

800,00
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Na podstawie art. 35a ust 1 pkt 7 lit. c ustawy o dofinansowanie do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego ubiegało się 20 osób, złożone zostały wnioski na kwotę 82 030,60 zł. Osoby
niepełnosprawne ubiegały się o różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny tj. rowery
rehabilitacyjne, rowery trójkołowe, orbitreki, kamizelkę oscylacyjną, bieżnię elektryczną,
rotor do ćwiczeń.
Wypłacono dofinansowanie dla 12 osób na łączną kwotę 32 547 zł. Dofinansowanie
do sprzętu rehabilitacyjnego otrzymało troje dzieci na kwotę 18 370 zł.
W 2010 r. do PCPR-u wpłynęło 401 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu
ortopedycznego i przedmiotów pomocniczych, w tym 61 wniosków złożonych przez
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Środków z PFRON-u wystarczyło na realizację 225
wniosków na kwotę 396 684 zł, w tym 61 wniosków dla dzieci na kwotę 137 518,39 zł.
Osoby niepełnosprawne najczęściej ubiegały się o dofinansowanie aparatów słuchowych,
gorsetów korekcyjnych, protez powietrznych, wózków inwalidzkich, protez podudzia,
pieluchomajtek, obuwia ortopedycznego.
Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a ustawy można dofinansować uczestnictwo osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Celem uczestnictwa
w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności
społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów
społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach
przewidzianych programem turnusu.
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wpłynęły 684 wnioski
na dofinansowanie pobytu na turnusie (w tym 1 po terminie) na ogólną kwotę 760 543 zł,
w tym:
1) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do 24 roku życia - 112
wniosków, na kwotę 153 008 zł,
2) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 313 wniosków, na kwotę
387 484 zł,
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3) dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 247 wniosków, na kwotę
211 997 zł,
4) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności – 10 wniosków, na kwotę 8 054zł.
Środków wystarczyło jedynie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
niewielkiej części osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których
obowiązywało kryterium dochodowe.
Z dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym skorzystało 209 osób,
w tym: 25 osób dorosłych i ich 13 opiekunów, 91 dzieci i ich 80 opiekunów. Na ogólną kwotę
157 044,00 zł.
Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy można dofinansować, osobom
fizycznym,

likwidacje

barier

funkcjonalnych

tj.

wszelkich

barier,

trudności

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, które wynikają z potrzeb osoby
niepełnosprawnej.
Bariery architektoniczne są to wszelkie przeszkody, jakie napotyka osoba
niepełnosprawna w najbliższym otoczeniu, ograniczające fizyczny dostęp i korzystanie
z wszelkich dóbr osobom niepełnosprawnym.
Mówiąc natomiast o barierach technicznych mamy na myśli przeszkody wynikające
z niedostosowania lub z braku odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności urządzeń lub
przedmiotów.
Barierami w komunikowaniu nazywamy ograniczenia uniemożliwiające osobie
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i kontaktowanie z innymi osobami.
W 2010 roku na likwidację barier wpłynęło łącznie 537 wniosków na kwotę 3 637
510,40 zł, z czego zawarto 140 umów, a zrealizowano 135 z nich na kwotę 436 000,00 zł.
Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowy plan realizacji zadania z podziałem na
poszczególne bariery funkcjonalne:
1) likwidacja barier architektonicznych w szczególności objęła swoim zakresem
przystosowania oraz modernizacje łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych,
u kilku wnioskodawców dofinansowano również wymianę podłóg oraz likwidację
progów, złożonych zostało 339 wniosków, z czego zrealizowano 44 na kwotę 211
735,59 zł,
2) na likwidację barier technicznych wpłynęło 77 wniosków na kwotę 579 276,40 zł,
wnioski składane były głównie na łóżka rehabilitacyjne dla osób leżących, pralki dla
kobiet po mastektomii, instalacje centralnego ogrzewania, schodołazy, rampy
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podjazdowe, udzielono 47 dofinansowań na kwotę 176 362,02 zł, w tym ujęte
zostało dofinansowanie do windy dla osób niepełnosprawnych, które wyniosło
40 000,00 zł,
3) wśród 121 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się znalazły się m.in.
wnioski o dofinansowanie komputerów, telefonów komórkowych z programami
ułatwiającymi komunikację, radiomagnetofonów oraz usługi psa przewodnika dla
osoby niedowidzącej, łączna wnioskowana kwota wyniosła 279 734,36 zł, zawarto
46 umów z czego zrealizowano 44 na kwotę 47 902,39 zł.

Projekt systemowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu mając na celu zwiększenie
skuteczności realizowanych zadań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ich otoczenia, przystąpiło po raz czwarty do realizacji projektu systemowego „Podróż
w usamodzielnienie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, którego celem była integracja społeczna prowadząca docelowo
do zaktywizowania zawodowego.
Wsparciem

objętych

inowrocławskiego,

zostało

68

beneficjentów

ostatecznych

z

powiatu

w tym:

1) 10 osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, od 15 do 18
roku życia, bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz braku
poczucia odpowiedzialności za własne życie,
2) 10 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, od
18 do 25 roku życia, korzystające z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki, wkraczające na rynek pracy bez odpowiednich kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego,
3) 25 osób niepełnosprawnych od 15 do 64 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo, w tym 13 uczniów szkoły specjalnej im. Marka Kotańskiego
w Inowrocławiu,
4) 11 osób przebywających w rodzinach zastępczych zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w wieku od 15 do 18 roku życia, charakteryzujących się niską
samooceną i wykazujących niską aktywność integracyjną,
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5) 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy
społecznej, nie pracujących w wieku aktywności, których problemy zagrażają bądź
przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
lub rodzinach zastępczych oraz osoby stanowiące ich otoczenie.

Osiągniecie celu założonego w projekcie możliwe było poprzez realizację sześciu celów
szczegółowych.
Cel szczegółowy 1: Wspomaganie procesu usamodzielnienia osób opuszczających rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze poprzez zaproponowanie im udziału
w formach aktywnej integracji.
Cel szczegółowy 2: Poprawa perspektyw funkcjonowania w środowisku społecznym osób
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych poprzez
objecie ich instrumentami aktywnej integracji.
Cel szczegółowy 3: Udzielenie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
poprzez objecie ich instrumentami aktywnej integracji.
Cel

szczegółowy

4:

Poprawa

perspektyw

społecznych

i

zawodowych

osób

niepełnosprawnych poprzez objecie różnymi formami aktywnej integracji.
Cel szczegółowy 5: Upowszechnienie pracy socjalnej w powiecie.
Cel szczegółowy 6: Przełamanie stereotypowego podziału na kwalifikacje i zawody typowo
„męskie” i typowo „kobiece” poprzez skierowanie poszczególnych form wsparcia
do uczestników projektu zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami bez uwzględniania
segregacji płci.
W ramach zadania „aktywna integracja” zrealizowano:
1) 10 Indywidualnych Planów Usamodzielnienia, beneficjenci ostateczni otrzymali
możliwość uczestnictwa w warsztatach aktywizacyjnych dla młodzieży „Krok
w życie zawodowe” wspierających zdolności do poszukiwania pracy i podjęcia
zatrudnienia, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz kursie prawa
jazdy,
2) 10 Indywidualnych Planów Pracy, osoby z placówek opiekuńczo-wychowawczych
skorzystały

z

wyjazdowego

kursu

komputerowego,

treningu

kompetencji

i umiejętności społecznych oraz z zajęć aktywizacji zawodowej dla młodzieży
„Wybieram Aktywność”.
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Jako narzędzie form aktywnej integracji w stosunku do 25 osób niepełnosprawnych
zastosowano umowy zawarte na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego.
W ramach wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej sfinansowano treningi
kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia z doradcą zawodowym oraz wsparcie
umiejętności społeczno-zawodowych w postaci kursów: florystycznego z obsługą kas
fiskalnych, zdobienia paznokci oraz zdobienia przedmiotów metodą de cupage.
„Program Aktywności Lokalnej dla Powiatu Inowrocławskiego na rok 2010” to
narzędzie realizacji:
1) 12 Konferencji Grupy Rodzinnej (KGR), których celem było zaktywizowanie oraz
wsparcie rodziny marginalizowanej i doprowadzenie do spotkań, w trakcie których
stosując techniki wsparcia grupowego, interwencji kryzysowej oraz mediacji
wypracowanych zostało 10 Planów Reintegracji,
2) 11 umów obejmujących osoby z rodzin zastępczych, które skorzystały ze wsparcia
doradcy zawodowego, treningu umiejętności i kompetencji społecznych a także
wsparcia umiejętności społeczno-zawodowych w postaci kursów: prawa jazdy,
zdobienia paznokci oraz kursu komputerowego.
Projekt zakładał, iż 75% uczestników rozpoczynających udział w projekcie zakończy
go zgodnie z zaplanowana ścieżką.
Do projektu przystąpiło łącznie 68 osób, z czego 3 osoby zrezygnowały z udziału.
Łączna wartość realizowanego projektu wyniosła 353 008,77zł, w tym wkład własny
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wyniósł 37 065,92 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR-ze w Inowrocławiu

Od stycznia 2010 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Ośrodek
Interwencji Kryzysowej. Przedmiotem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest
świadczenie bezpłatnej i anonimowej pomocy osobom, rodzinom, które znalazły się w trudnej
dla nich sytuacji życiowej. Pomoc ta ma na celu zapobieganie przejścia kryzysu w stan
chronicznej niewydolności psychospołecznej.
Z usług ośrodka korzystały:
1) osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie,
2) osoby obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w swoim życiu,
3) osoby doznające przemocy.
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Ze względu na specyfikę pracy konieczna jest współpraca wielu specjalistów,
w związku z tym klienci korzystali z pomocy:
1) psychologów-terapeutów,
2) pedagoga,
3) prawników,
4) pracownika socjalnego.
Z pomocy ośrodka skorzystało 587 osób, przeprowadzono 1 331 interwencji.
Najczęściej pojawiające się problemy to przemoc w rodzinie, konflikty małżeńskie
i w konkubinacie, rozwody, zaburzenia psychopatologiczne, choroby terminalne, alkoholizm,
problemy wychowawcze.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował także szkolenie pn. „Pierwszy kontakt
z osobą w kryzysie”, w którym udział wzięli pracownicy socjalni z powiatu
inowrocławskiego oraz „Jak nie zostać ofiarą handlu ludźmi”, w którym udział wzięła
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Z inicjatywy Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Komendzie
Powiatowej Policji odbyło się spotkanie przedstawicieli obu instytucji, celem którego było
zacieśnienie współpracy w zakresie ujawniania, diagnozowania i udzielania pomocy zarówno
ofiarom jak

i sprawcom przemocy. W listopadzie 2010 r. odbyło się również spotkanie, na

które zaproszono kierowników wszystkich ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawicieli
komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu powiatu inowrocławskiego,
policji oraz kierownika Zespołu Kuratorów Zawodowych. Spotkanie dotyczyło tworzenia
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wnioski wysunięte podczas
dyskusji zostały uwzględnione w opracowaniu celów i zadań ujętych w opracowywanym
Powiatowym Programie.
Przeciętne zatrudnienie za rok 2010 wyniosło 1,71 etatu.
Ponadto zatrudnieni byli psychologowie i prawnicy, na umowy cywilno-prawne,
którzy udzielali porad i konsultacji.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
przy PCPR-ze w Inowrocławiu

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań
z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez powiat, należy w szczególności
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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 389 800,00 zł. Jednocześnie została przekazana
dotacja z budżetu państwa dla Ośrodka na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w wysokości 21 000,00 zł.
Ośrodek istniejący od stycznia 2010 r. znajduje się w Jaksicach przy ul. Sportowej 4
i działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek dysponuje 10
miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy.
Głównym zadaniem ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia osobom
doznającym przemocy i ich ochrona przed sprawcą. Udzielana jest przy tym specjalistyczna
pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, medyczne, wychowawcze i socjalne. Prowadzona
jest także psychoterapia indywidualna, grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy oraz
realizowany jest specjalny program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
w rodzinie.
W 2010 r. do Ośrodka przyjęto 53 osoby (w tym 2 mężczyzn, 27 kobiet i 24 dzieci).
Przewagę stanowiły kobiety w wieku 20-30 lat oraz dzieci w wieku 3-6 lat. Główną
przyczyną przyjęcia była przemoc fizyczna i psychiczna ze strony męża. Średnia długość
pobytu w ośrodku wyniosła 56,5 dni. Z każdym dorosłym mieszkańcem realizowane były,
w oparciu o diagnozę, indywidualne plany pomocy, za które odpowiadał przydzielony
opiekun, a koordynował to zespół specjalistów. Większość mieszkańców zawierała
z opiekunami kontrakty indywidualne, które następnie starali się realizować w oparciu
o własne potrzeby i plany na przyszłość.
Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog,
psychiatra, pedagog rodzinny i pracownik socjalny), którzy udzielali pomocy i wsparcia
w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili
psychoedukację i terapię. Mieszkańcom hostelu udzielono 49 porad i pomocy prawnej, odbyli
114 spotkań i terapii z psychologiem oraz 105 rozmów i zajęć z pedagogiem. Ponadto
prawnik udzielił 421 interwencyjnych porad tzw. ambulatoryjnych dla mieszkańców powiatu.
Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy w małżeństwie lub związku była
skierowana do mieszkanek Ośrodka, jak również kobiet z całego powiatu. W ramach grupy
odbywały się czterogodzinne zajęcia z grupą - 43 spotkania (172 godziny) oraz konsultacje
indywidualne (153 razy – skorzystały 42 osoby). Celem spotkań było odreagowanie emocji,
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poszukiwanie mocnych stron i wzmacnianie poczucia własnej wartości. Do grupy uczęszczało
17 kobiet, a cały roczny proces zaliczyło 7 kobiet.
W ramach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
prowadzone były w siedzibie PCPR-u konsultacje i porady indywidualne dla osób stosujących
przemoc – 25 razy. Od września do grudnia był realizowany 2 cykl programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu. Przystąpiło do
niego 8, a ukończyło 5 skazanych. Głównym celem programu była psychoedukacja sprawców
w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postaw partnerstwa
i poszanowania wobec domowników, trening kompetencji społecznych i nowych sposobów
rozwiązywania sporów i problemów. Razem z cyklem wiosennym program ukończyło 10
skazanych.
W toku działań aktywnie współpracowano z różnymi instytucjami, które w swoich
zadaniach realizują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, np. sądy,
prokuratury, policja, kuratorska służba sądowa, ośrodki pomocy społecznej, kościoły
i stowarzyszenia.
Zorganizowano cykl warsztatów szkoleniowych dla pedagogów i nauczycieli pn.
„Specyfika kontaktu z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie”. Ukończyło je 9
pedagogów z terenu naszego powiatu.
W grudniu 2010 r. rozpoczęto przygotowania do utworzenia tzw. „Niebieskiego
pokoju” inaczej pokój przesłuchań lub przyjazny pokój przesłuchań - specjalne
pomieszczenie przystosowane i przeznaczone do przesłuchań dzieci. „Niebieski pokój” jest
specjalnie przystosowany do przesłuchań dzieci – pokrzywdzonych lub świadków
przestępstwa. Może służyć również do obserwacji psychologicznej, czynności okazania,
przesłuchań osób dorosłych w sprawach, które wymagają szczególnej wrażliwości. Składa się
z dwóch pomieszczeń oddzielonych lustrem weneckim. W jednym, wyposażonym w meble
przystosowane dla dzieci oraz kamery i mikrofon ma odbywać się właściwa czynność
procesowa. W drugim znajduje się sprzęt rejestrujący. Umożliwia to ograniczenie do
minimum osób obecnych przy przesłuchiwanym dziecku – inni mogą uczestniczyć
w czynności za lustrem a także, co jest bardzo ważne, pozwala na ograniczenie liczby
przesłuchań– w razie potrzeby można odtworzyć przebieg czynności. Rejestracja
przesłuchania umożliwia zapis mimiki, gestykulacji, co ma duże znaczenie dla oceny
psychologicznej.
Przeciętne zatrudnienie w roku 2010 wyniosło 6,36 etatu.
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Pozostała działalność

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznano 13 świadczeń na kwotę 4 600,00 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.
Wraz z Powiatowym Urzędem Pracy i Fundacją Ekspert-Kujawy 24 lutego
przeprowadziliśmy spotkanie z liderami lokalnych organizacji pozarządowych działających
na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizatorzy przybliżyli uczestnikom najbardziej
aktualne formy pomocy osobom niepełnosprawnym. Ponadto przeprowadzony został panel
dyskusyjny mający na celu poznanie problemów, barier i oczekiwań odbiorców
przedsięwzięcia.
W dniach 30 kwietnia, w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu i 22
października w Powiatowej Hali Sportowej „Kujawianka” przy III LO w Inowrocławiu
odbyły się targi pracy organizowane przez PUP w Inowrocławiu przy współudziale PCPR-u,
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 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.
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30 maja zorganizowaliśmy wspólnie
z Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym festyn
rodzinny pod hasłem „Grunt to Rodzinka”. Patronat nad imprezą objął Starosta
Inowrocławski. Ideą festynu było promowanie rodzicielstwa zastępczego. Podczas festynu
dzieci miały możliwość uczestnictwa w wielu konkursach i zabawach, a na zwycięzców
wszystkich konkurencji czekały atrakcyjne nagrody.
Uczestniczyliśmy

w

festynie

pod

hasłem

„Święto

pieczonego

ziemniaka”

organizowanym 3 października w Jaksicach przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.
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Adresatami imprezy były rodziny zastępcze, adopcyjne oraz mieszkańcy okolicznych
miejscowości.
Z inicjatywy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
odbył się 21 października Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych, którego celem było
promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna ze
środowiskiem lokalnym. W Sali Koncertowej im. I. Dubiskiej około 200 osób, m.in.
członków stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestników
warsztatów terapii zajęciowej oraz mieszkańców domów pomocy społecznej powiatu
inowrocławskiego wspaniale bawiło się przez przeszło trzy godziny. W przeglądzie udział
wzięli: Zespół „Świeżo malowani” z DPS-u w Warzynie, który wystawił sztukę
o Władysławie Białym, zespół „Super-Meni” z DPS-u w Ludzisku z inscenizacją „Wehikuł
czasu”, zespół „Sami Swoi” z DPS-u w Inowrocławiu zaśpiewał utwory biesiadne, zespół
„Arte” z DPS-u w Kawęczynie przedstawił sztukę „O Rybaku i Złotej Rybce” i zespół „Tacy
Sami” z DPS-u w Tarnówku wystąpił z repertuarem wokalnym. Przeglądowi towarzyszyła
wystawa prac mieszkańców domów pomocy społecznej.
Zorganizowano obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości
21 listopada Starosta Inowrocławski wręczył pamiątkowe listy gratulacyjne wyróżniającym
się pracownikom domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
warsztatów terapii zajęciowej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W siedzibie Centrum odbyły się 4 spotkania członków Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w której skład wchodzą członkowie stowarzyszeń. Na
spotkaniach opiniowane były uchwały i programy dotyczące osób niepełnosprawnych
realizowane przez PCPR. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na
lata 2007-2011 została powołana Zarządzeniem Nr 85/07 Starosty Inowrocławskiego z dnia
21 sierpnia 2007 roku. W skład Rady wchodzi 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Wzajemnej
Pomocy ,,Flandria’’, przedstawicielka Stowarzyszenia ,,Amazonki’’ oraz pracownik Centrum.
Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

Inowrocławiu

współpracuje

ze

Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, które jest wydawcą magazynu ,,Integracja’’. PCPR
zamawia magazyn w ilości 100 szt. Magazyn jest rozprowadzany bezpłatnie do placówek
podległych oraz osób zainteresowanych tematyką niepełnosprawności. Celem jest wspieranie
działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w uzyskiwaniu informacji.
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W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi powołana została Komisja
opiniująca wnioski na dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i technicznych.
W skład komisji weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Polskiego Związku Głuchych oraz
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”.
Odbyło się 16 listopada spotkanie konsultacyjne przedstawicieli stowarzyszeń osób
niepełnosprawnych. Tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska
dotyczącego wysokości i kryteriów udzielenia dofinansowania osobom niepełnosprawnym do
pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, likwidacji barier funkcjonalnych ze środków PFRON-u na 2011 rok.
PCPR w ramach współpracy z organizacjami pozarządowym pomaga promować
działalność organizacji, udostępniając własną stronę internetową, www.pcpr.inowroclaw.info,
na której są zamieszczane aktualne informację tj. dane adresowe, telefony oraz informacje
o funkcjonowaniu stowarzyszeń.
Kontrole przeprowadzone przez pracowników PCPR w jednostkach nadzorowanych:
1) DPS Kawęczyn, 24-25 maja,
2) DPS Ludzisko, 15-16 lipca,
3) OWDiR w Inowrocławiu, 10-11 sierpnia,
4) WTZ w Kruszwicy, 24-28 września,
5) DPS Inowrocław, 30 września-1 października,
6) WTZ w Inowrocławiu, 25-26 października,
7) DPS Warzyn, 1-2 grudnia.
Kontrole w domach pomocy społecznej dotyczyły depozytów oraz akt osobowych
mieszkańców.
Kontrolą w warsztatach terapii zajęciowej zostały objęte:
1) dokumentacja dotycząca uczestników oraz ich rozkładu zajęć w warsztacie,
2) prowadzona dokumentacja w zakresie okresowej oceny realizacji indywidualnych
efektów rehabilitacji,
3) koszty zakupu materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych związanych
z działalnością warsztatu,
4) wydatki na szkolenia pracowników warsztatu związanych, z działalnością,
5) koszty

związane z zakupem materiałów do terapii zajęciowej w poszczególnych

pracowniach.
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W roku 2010 przeprowadzono 50 kontroli u wnioskodawców, którym dofinansowano
zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu ułatwiającego komunikowanie się ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
U 30 osób niepełnosprawnych mających trudności w komunikowaniu się kontrola
dotyczyła zakupu sprzętu odtwarzającego nagrania lektorskie oraz zakupu zastawów
komputerowych i laptopów.
W pozostałych przypadkach kontrola dotyczyła zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
w szczególności rehabilitacyjnych rowerów stacjonarnych.
Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień, a sprzęt zakupiony w ramach
dofinansowań ze środków PFRON-u znajdował się w posiadaniu wnioskodawców.
Kontrole przeprowadzone w PCPR-ze:
1) Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
przeprowadziło kontrolę w zakresie zarządzania w jednostce bezpieczeństwem informacji,
2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział KujawskoPomorski przeprowadził w dniach 10-11 i 14-15 czerwca kontrolę w zakresie wydatkowania
przez Powiat Inowrocławski środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przekazanych samorządowi według algorytmu, z uwzględnieniem
celowości i gospodarności oraz zgodności zrealizowanych zadań z obowiązującymi
przepisami prawa za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli.
Godnym podkreślenia była, odbyta w lutym, wizyta studyjna przedstawicieli Powiatu
Puckiego, której celem było zapoznanie się z osiągnięciami Powiatu Inowrocławskiego
w zakresie realizacji zadań związanych z opieką zastępczą. Dyrektor PCPR przedstawił
„Konferencję Grupy Rodzinnej” jako metodę pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym.

Bilans potrzeb na rok 2011

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
potrzeba 755 024,00 zł.
Na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych – 2 243 660,00 zł.
Na wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych – 157 900,00 zł.
Na pomoc pieniężną dla osób usamodzielnianych – 1 027 414,00 zł, w tym:
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- na kontynuowanie nauki – 748 810,00 zł,
- na wyprawki rzeczowe – 93 000,00 zł,
- na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych – 32 000,00 zł,
- na usamodzielnienie – 153 604,00 zł.
Na rehabilitację społeczną i zawodową otrzymaliśmy dotację celową z PFRON-u
– 1 800 968,00 zł.
Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 125 332,00 zł.
Na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie – 360 000,00 zł.
Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów
zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie karty nauczyciela
– 5 000,00 zł.

Inowrocław, w kwietniu 2011 r.
Opracował:
Rafał Walter
dyrektor PCPR-u
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