Załącznik do uchwały Nr XIX/193/2012
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu w roku 2011.

PCPR 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 2011 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 23,5.
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 6 597 pism, a 5 722 zostały wysłane. Wydano
w

sumie

977

decyzji

administracyjnych

oraz

przeprowadzono

527

wywiadów

środowiskowych.
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W roku 2011 Centrum przygotowało 11 projektów uchwał przyjętych przez Radę
Powiatu Inowrocławskiego oraz 8 projektów uchwał przyjętych przez Zarząd Powiatu
Inowrocławskiego.
Dyrektor PCPR wytoczył, w postępowaniu przed sądem, dwa powództwa o roszczenia
alimentacyjne na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, które zakończyły się
przyznaniem alimentów.
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 2011 r. – 193 rodziny zastępcze,
w których przebywało 246 dzieci.
Stan rodzin zastępczych na dzień 31 grudnia 2011 r. – 172 rodziny zastępcze,
w których przebywało 228 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 2011 r. PCPR wypłacał świadczenia 217 rodzinom zastępczym, w których
przebywało 280 dzieci, w tym rodzin niespokrewnionych z dzieckiem było 22 i przebywało
w nich 28 dzieci oraz w 5 zawodowych niespokrewnionych rodzinach zastępczych
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przebywało 21 dzieci. Utworzonych zostało 21 nowych rodzin z 23 dziećmi, w tym 2
zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze: 1 specjalistyczna i 1 wielodzietna. Poniżej
w tabeli przedstawiono liczbę rodzin zastępczych w poszczególnych gminach.
nazwa gminy

liczba rodzin zastępczych

Dąbrowa Biskupia

liczba dzieci
1

1

Inowrocław

12

12

Gniewkowo

14

18

Janikowo

12

16

Kruszwica

20

18

126

171

Pakość

17

17

Rojewo

9

15

Złotniki Kujawskie

8

14

Miasto Inowrocław

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 820 świadczeń na kwotę 2 009 150,00 zł.
Wystawiono 176 decyzji administracyjnych.
W omawianym okresie rozwiązaniu uległy 42 rodziny zastępcze, w których
przebywało 54 dzieci, w tym 32 dzieci usamodzielniło się, 12 dzieci powróciło do rodziców,
5 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 3 dzieci trafiło do innych
rodzin zastępczych, 1 dziecko trafiło do rodziny adopcyjnej, a 1 dziecko zmarło.
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 50 dzieci
przekazana do innych powiatów wyniosła 440 825,61 zł.
Z tego samego tytułu Powiat Inowrocławski otrzymywał środki na finansowanie
świadczeń dla 12 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 15 dzieci pochodzących
z terenów innych powiatów. Łączna kwota otrzymana na ten cel wyniosła 103 773,23 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 względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, do wysokości miesięcznej pomocy
pieniężnej otrzymywanej na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
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W 2011 roku zostało przeprowadzonych 81 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 2011 r. wydano 74 decyzje dotyczące częściowego lub całkowitego zwalniania
rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej oraz 2 decyzje
uchylające.
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
osobie przebywającej w rodzinie lub placówce poniżej jednego roku. Pomocy można
odmówić osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu.
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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

liczba świadczeń i osób

pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

1 304 świadczenia dla 138 osób

604 443 zł

37 świadczeń dla 37 osób

85 629 zł

126 świadczeń dla 13 osób

18 900 zł

32 świadczenia dla 32 osób

130 619 zł

1 499 świadczeń dla 220 osób

839 591 zł

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

kwota

Wystawiono 347 decyzji administracyjnych. W sześciu przypadkach odmówiono
pomocy na kontynuowanie nauki.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu działa jako socjalizacyjna
całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. W strukturach Ośrodka funkcjonuje
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siedem domów, w których przebywają dzieci umieszczone na podstawie postanowień sądów,
łącznie 112 miejsc w tym:
1) samodzielna

grupa

wychowawcza

przy

ul.

Rajmunda

Jankowskiego

w Inowrocławiu, w której może przebywać do 14 wychowanków,
2) samodzielna grupa wychowawcza przy ul. Konwaliowej 6 w Inowrocławiu, w której
może przebywać do 14 wychowanków
3) dom w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 9, który tworzy trzy grupy wychowawcze,
w każdej z nich może przebywać do 10 wychowanków,
4) samodzielna

grupa

wychowawcza

przy

ul.

Stanisława

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

grupa

wychowawcza

przy

ul.

Bolesława

Krzywoustego

15

w Inowrocławiu, w której może przebywać do 14 wychowanków,
6) samodzielna grupa wychowawcza w Jaksicach przy ul. Sportowej 4, w której może
przebywać do 14 wychowanków,
7) samodzielna grupa wychowawcza w Orłowie 52, w której może przebywać do 14
wychowanków.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące funkcjonowania placówki.
koszt utrzymania w zł
średnioroczna stawka żywieniowa w zł
przeciętne wynagrodzenie w zł:
- z Karty Nauczyciela
- pozostali
średnioroczne zatrudnienie:
- z Karty Nauczyciela
- pozostali

3 153,44 zł
8,85

3 858,79 zł
2 106,24 zł
etaty
23
61

Na 1 stycznia 2011 r. w OWDiR w Inowrocławiu przebywało 118 dzieci, w tym 15
z terenu innych powiatów.
Na 31 grudnia 2011 r. przebywało w OWDiR w Inowrocławiu 123 dzieci, w tym 12
z terenu innych powiatów.
W 2011 r. w placówce przebywało w sumie 163 dzieci. Wydano 58 skierowań.
Wystawiono 149 decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia bądź zwolnienia
z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
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Na

utrzymanie

dzieci

z

terenu

naszego

powiatu,

które

są

umieszczone

w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
przekazano kwotę 363 753,03 zł. W 2011 roku na terenie innych powiatów przebywało 23
dzieci.
W 2011 roku w naszej całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
przebywało 16 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Powiat inowrocławski
za ich pobyt otrzymał 508 467,67 zł.

Domy pomocy społecznej

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w powiecie inowrocławskim funkcjonowało 5
domów pomocy społecznej.
Poniższe tabele przedstawiają dane dotyczące funkcjonowania domów pomocy
społecznej.
Dom Pomocy
Społecznej
w:

typ domu

średnia
liczba
liczba
liczba
mieszkańców na
miejsc
31.12.2011 r.
statutowych mieszkańców

Inowrocławiu dla osób w podeszłym wieku

90

89

87, w tym:
n - 45
s - 42

Ludzisku

dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie

100

98

99 w tym:
n - 11
s - 88

Parchaniu

dla osób przewlekle
psychicznie chorych

80

77

75 w tym:
n - 12
s- 63

Tarnówku

dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie

80

79

79 w tym:
n-7
s - 72

Warzynie

dla osób przewlekle
psychicznie chorych
RAZEM

87
437

87 w tym:
n - 20
s - 67
427 w tym:
430
n - 95
s - 332
87

n- na nowych zasadach, s- na starych zasadach
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Dom Pomocy
Społecznej w:

średniomiesięczny
koszt utrzymania

średnioroczna
stawka
żywieniowa

przeciętne
wynagrodzenie
w zł

przeciętne
zatrudnienie
w etatach

stan zatrudnienia
na 31.12.2011 r.

osobodni
obłożenia

osobodni
żywienia

Inowrocławiu

2 563,93

6,64

2 042,00

59

59

32 584

31 869

Ludzisku

2 723,97

6,35

2 065,77

68,9

68

35 661

34 321

Parchaniu

3 547,00

7,50

2 106,00

69,5

68

28 245

27 549

Tarnówku

3 082,84

6,17

2 058,46

59

61

28 632

28 075

Warzynie

2 759,85

8,04

2 193,87

63,95

62

31 723

30 126

-

-

-

319,95

318

156 845

151 940

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.

Dom Pomocy
Społecznej w:
Inowrocławiu

odpłatność za pobyt w zł
według starych
według nowych
zasad
zasad
313 033,90
1 325 083,21

ogółem
1 638 117,11

Ludzisku

668 194,23

246 901,88

915 096,11

Parchaniu

404 524,86

286 076,88

690 601,74

Tarnówku

512 922,35

197 855,89

710 778,24

Warzynie

386 926,86

600 619,08

987 545,94

RAZEM

2 285 602,20

2 656 536,94

4 942 139,14

Ogółem budżet domów pomocy społecznej w 2011 r. wyniósł:
plan – 15 251 649 zł, wydatki 15 084 680,86 zł. Dotacja z budżetu Wojewody wyniosła
8 348 433,00 zł.
W roku 2011 PCPR wydało łącznie 231 decyzji, w tym:
1) 30 o umieszczeniu w domu pomocy społecznej;
2) 201 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 – 6.
27 grudnia 2011 r. został złożony wniosek do wojewody kujawsko-pomorskiego
o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, zgodnie
z uchwałą nr XIII/128/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przekształcenia DPS w Kawęczynie na DPS w Parchaniu.
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Sąd Rejonowy w Inowrocławiu przeprowadził kontrole w Ludzisku, Kawęczynie,
Tarnówku i Warzynie.
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.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Ośrodek
o

charakterze

Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach jest
konsultacyjno-diagnostycznym,

którego

placówką specjalistyczną
celem

jest

inicjowanie

i wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego. W 2011 r.
w wyniku postępowania diagnostycznego i procedury kwalifikacyjnej 25 dzieci znalazło
swoje miejsce w rodzinach adopcyjnych, zastępczych oraz rodzinach zastępczych
zawodowych. W ramach procesu kwalifikacyjnego kandydatów, przeprowadzono 12 szkoleń
grupowych i wydano 111 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
441 wywiadów i wizyt w miejscu zamieszkania rodzin, co stanowi ok. 1 320 godzin
bezpośredniego kontaktu koordynatorów z rodzinami. Podejmowane działania obejmowały
pomoc pedagogiczną, oraz dotyczącą spraw socjalno-bytowych, rozwojowych i szkolnych
dzieci.
Średnie zatrudnienie w placówce za 2011 r. to 13,25 etatów. Ogółem budżet Ośrodka
Adopcyjno-Opiekuńczego w roku 2011 wyniósł: plan - 948 159,00 zł, a wykonanie
911 157,11 zł.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze uległy likwidacji z dniem 31 grudnia 2011 r., a w ich miejsce zostały
utworzone ośrodki adopcyjne prowadzone, jako rządowe zadanie zlecone, przez samorządy
wojewódzkie. Ośrodek w Jaksicach od 1 stycznia 2012 r. funkcjonuje jako filia KujawskoPomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.
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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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm).
Powiat Inowrocławski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

na

2011

rok

środki

w

wysokości

2 202

053

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.).
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

zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych

środki na 2011 r.

liczba

kwota

wypłacone dofinansowanie
liczba
osób

kwota

52 000 zł

6

268 271 zł

2

52 000 zł

dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

113 000 zł

7

297 400 zł

3

113 000 zł

dofinansowanie kosztów działania WTZ-ów

887 760 zł

2

887 760 zł

60

887 760 zł

36 140 zł

29

103 618 zł

1 264

35 718 zł

539 609 zł

583

794 990 zł

382

539 609 zł

133 544 zł

536

610 027 zł

163

133 516 zł

430 000 zł

379

1 981 178 zł

124

429 892 zł

10 000 zł

13

22 000 zł

11

10 000 zł

2 202 053 zł

1 555

4 965 244 zł

2 009

2 201 495 zł

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
dofinansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez
powiatowy urząd pracy
RAZEM:
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W ramach rehabilitacji zawodowej realizowano dwa zadania:
1) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych; wpłynęło 6
wniosków, na łączną kwotę 268 271 zł. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski, na utworzenie
stanowisk:
a) operator urządzeń audiowizualnych;
b) kasjer sprzedawca.
2) pomoc finansową na rozpoczęcie własnej działalności; ubiegało się 7 osób na łączną
kwotę 297 400 zł, dofinansowanie przyznano 3 osobom, rozpoczynającym działalności
w zakresie:
a) prowadzenia kancelarii radcy prawnego;
b) handlu artykułami kosmetycznymi i drogeryjnymi, świadczenia usług krawieckich,
kserograficznych i dorabiania kluczy;
c) prowadzenia sklepu ogrodniczego.

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 2011 przekazano kwotę w wysokości:
1) WTZ w Inowrocławiu - 443 880,00 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 17-18 października w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kruszwicy oraz
w dniach 8-9 grudnia w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu zostały
przeprowadzone kontrole przez pracowników PCPR-u 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
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niepełnosprawnych

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
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 wpłynęło 29 wniosków. 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
5 wniosków, 3 zadania zostały dofinansowane na kwotę 11 800 zł;
2) dofinansowanie zadań z zakresu rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
wpłynęło 9 wniosków, 7 zadań zostało dofinansowanych na kwotę 10 490 zł;
3) dofinansowanie zadań z zakresu kultury osób niepełnosprawnych wpłynęło
15 wniosków, 12 zadań zostało dofinansowanych na kwotę 13 428 zł.
W 2011 r. zawarto 22 umowy na łączną kwotę 35 718 zł.

Dofinansowano następujące zadania:
L.p.

1.

2.

3.

4.

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

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

IX Międzynarodowa
Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Polski Związek Niewidomych
ul. Najświętszej Marii Panny 19
88-100 Inowrocław
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

Spotkanie opłatkowe

3 300,00

150

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

1 920,00

70

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

XV rocznica powstania
Stowarzyszenia
Amazonki
VIII Ogólnopolska
Pielgrzymka Amazonek
do Częstochowy
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20.

21.

22.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ul. Os. Orła Białego
62-200 Gniezno
Inowrocławskie Stowarzyszenie
„Ex Aequo”
ul. Józefa Krzymińskiego 4
88-100 Inowrocław
Towarzystwo Pomocy im. Brata
Alberta ul. Jacewska 118
88-100 Inowrocław

Turniej Boccia

1 500,00

35

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 30 osób, złożone zostały wnioski na kwotę 21 726 zł. Osoby
niepełnosprawne ubiegały się o różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny tj. rowery
rehabilitacyjne, rowery trójkołowe, orbitreki, bieżnię elektryczną, masażer stóp.
Wypłacono dofinansowanie dla 22 osób na łączną kwotę 11 996 zł. Dofinansowanie
do sprzętu rehabilitacyjnego otrzymało czworo dzieci na kwotę 2 600 zł.
W 2011 r. do PCPR-u wpłynęły 553 wnioski na dofinansowanie do zakupu sprzętu
ortopedycznego i przedmiotów pomocniczych. Środków z PFRON-u wystarczyło na
realizację 360 wniosków na kwotę 527 613 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 wpłynęło 536
wniosków na dofinansowanie pobytu na turnusie na ogólną kwotę 610 027 zł, w tym:
1) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do 24 roku życia - 84 wnioski,
na kwotę 125 615 zł;
2) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 252 wnioski, na kwotę 305
041 zł;
3) dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 193 wnioski, na kwotę
173 834 zł;
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4) dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 7 wniosków, na kwotę 5 537 zł.
Środków wystarczyło jedynie dla części dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
niewielkiej części osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, gdzie była brana pod
uwagę sytuacja zdrowotna oraz sytuacja społeczna w zakresie rozwiązywania umiejętności
społecznych wnioskodawcy.
Z dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym skorzystały 163 osoby,
w tym: 51 osób dorosłych i ich 19 opiekunów, 48 dzieci i ich 45 opiekunów. Na ogólną kwotę
133 516,00 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 2011 roku na likwidację barier wpłynęło łącznie 379 wniosków na kwotę 1 981 178
zł, z czego zawarto 125 umów, a zrealizowano 124 z nich na kwotę 429 892,00 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,
złożonych zostało 227 wniosków na kwotę 1 525 151 zł, z czego zrealizowano 54 na
kwotę 268 479 zł,
2) na likwidację barier technicznych wpłynęły 63 wnioski na kwotę 243 686 zł,
wnioski składane były głównie na łóżka rehabilitacyjne dla osób leżących, pralki dla
kobiet po mastektomii, instalacje centralnego ogrzewania, schodołazy, rampy
podjazdowe, udzielono 43 dofinansowań na kwotę 123 215 zł,
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3) wśród 89 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się znalazły się m.in.
wnioski o dofinansowanie komputerów, czytaka dla osób niedowidzących oraz
usługi psa przewodnika dla osoby niedowidzącej, łączna wnioskowana kwota
wyniosła 212 341 zł, zawarto 27 umów na kwotę 38 198 zł.

Projekt systemowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu mając na celu zwiększenie
skuteczności zadań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,
przystąpiło po raz piąty 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

zostało

104

beneficjentów

ostatecznych

z

powiatu

inowrocławskiego, w tym:
1) 16 osób opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny
zastępcze, od 18 do 25 roku życia, kontynuowanie nauki, niepracujące i gotowe do
współpracy;
2) 17 osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, od 15 do 18
roku życia, bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz braku
odpowiedzialności za własne życie;
3) 17 osób niepełnosprawnych, uczniów ze szkoły specjalnej im. Marka Kotańskiego
w Inowrocławiu, od 15 do 25 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
chętnych do współpracy;
4) 17 osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobą nowotworową, charakteryzujących
się niską samooceną oraz brakiem wiary we własne możliwości;
5) 17 osób niepełnosprawnych, członków inowrocławskich stowarzyszeń działających na
rzecz osób niepełnosprawnych, od 18 do 55 roku życia;
6) 10 osób niepełnosprawnych skupionych wokół Janikowskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca”, od 15 do 30 roku życia;
7) 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy
społecznej, niepracujących, w wieku aktywności zawodowej, których problemy
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zagrażają bądź przyczyniły się do umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych lub rodzinach zastępczych oraz osoby stanowiące ich otoczenie.
Osiągnięcie celu założonego w projekcie możliwe było poprzez realizację pięciu
celów szczegółowych:
Cel szczegółowy 1: Wzrost umiejętności zawodowych i poruszania się po rynku pracy.
Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji i umiejętności społecznych.
Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji w środowisku rodzinnym 10 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz osób stanowiących ich otoczenie poprzez sfinansowanie
Konferencji Grupy Rodzinnej.
Cel szczegółowy 4: Poprawa kondycji zdrowotnej.
Cel szczegółowy 5: Upowszechnianie pracy socjalnej w powiecie.
W ramach zadania „aktywna integracja” zrealizowano:
1) 16 Indywidualnych Planów Usamodzielnienia, beneficjenci otrzymali możliwość
uczestnictwa w warsztatach aktywizacyjnych dla młodzieży „Znajomość rynku pracy – to tor
do aktywizacji zawodowej" wspierający zdolność do poszukiwania pracy i podjęcia
zatrudnienia, wyjazdowe warsztaty treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz
kurs komputerowy i stylizacji i zdobienia paznokci;
2) 17 kontraktów socjalnych dla osób przebywających w rodzinach zastępczych;
3) 51 umów zawartych na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego dla osób
niepełnosprawnych.
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: komputerowy, florystyczny,
stylizacji i zdobienia paznokci oraz florystyczny z obsługą kas fiskalnych.
„Program Aktywności Lokalnej dla Powiatu Inowrocławskiego na rok 2011” to narzędzie
realizacji:
1) 10 Konferencji Grypy 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;
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2) 10 umów w ramach PAL, dla osób, które skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego,
treningu umiejętności i kompetencji społecznych, a także z warsztatów florystycznoartystycznych.
Projekt zakładał, iż 102 uczestników rozpoczynających udział w projekcie zakończy
go zgodnie z zaplanowaną ścieżką.
Do projektu przystąpiły łącznie 104 osoby, z czego 1 podjęła zatrudnienie i 2 osoby
zrezygnowały z udziału.
Łączna wartość realizowanego projektu wyniosła 415 515,66 zł, w tym wkład własny
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wyniósł 48 747,65 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.
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.
W okresie sprawozdawczym z pomocy ww. specjalistów skorzystało 635 osób,
podjęto 1 361 interwencji. Kontakty indywidualne z klientami:
1) psycholodzy - 484;
2) pedagog - 294;
3) prawnicy - 466.
Najczęściej klienci zgłaszali się z następującymi sprawami:
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1) przemoc w rodzinie - 146 osób;
2) sprawy okołorozwodowe - 102 osoby;
3) zaburzenia psychopatologiczne - 53 osób;
4) alkoholizm - 72 osoby;
5) problemy wychowawcze - 63 osoby;
6) konflikty rodzinne - 76 osób;
7) konflikty małżeńskie - 76 osób;
8) walka o odzyskanie władzy rodzicielskiej - 16 osób;
9) ubóstwo - 15 osób;
10) długi - 60 osób;
11) eksmisja - 18 osób;
12) żałoba - 12 osób;
13) myśli samobójcze - 9 osób.
Oprócz podejmowanych interwencji, terapii, porad i wsparcia klientów, w ośrodku
prowadzono:
1) grupę wsparcia dla osób dotkniętych chorobą nowotworową, której głównym celem
spotkań było wzajemne wsparcie emocjonalne, rozwijanie świadomości w obszarze
własnych przekonań i przeżywanych emocji oraz praca nad bieżącymi problemami;
2)

grupę psychoedukacyjną dla młodzieży uwikłanej w przemoc, której celem było
zapobieganie odroczonym skutkom przemocy jak i odreagowanie emocji;

3) szkołę dla rodziców i wychowawców, gdzie podczas spotkań dążono do zwiększenia
kompetencji wychowawczych i rodzicielskich.
Ponadto w ramach współpracy z innymi instytucjami z naszego powiatu
przeprowadzono szkolenie w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Tematem
szkolenia było „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, a celem wypracowanie wspólnych
standardów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy oraz inicjowania dalszych
działań we współpracy różnych instytucji. Wzięło w nim udział 28 policjantów.
Oprócz wyżej wymienionych działań, ośrodek współpracował z sądami, policją,
kuratorami,

pracownikami

socjalnymi.

Pracownik

OIK

jest

członkiem

zespołów

interdyscyplinarnych w GOPS-ie w Inowrocławiu oraz w MOPS-ie w Inowrocławiu. Na
bieżąco pracownicy udzielają konsultacji dla pracowników służb pomocowych w powiecie
inowrocławskim.
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W Ośrodku zatrudniona była jedna osoba na pełnym etacie, ponadto zatrudnieni byli
psychologowie i prawnicy na umowy cywilno-prawne, którzy udzielali porad i konsultacji.
Utrzymanie Ośrodka wyniosło 111 814,76 zł.

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
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 373 347,95 zł. Jednocześnie została przekazana
dotacja z budżetu państwa dla Ośrodka na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w wysokości 18 000,00 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 okresie sprawozdawczym do ośrodka przyjęto 36 osób (w tym 15 dzieci i 21
kobiet). Przewagę stanowiły kobiety w wieku 20-35 lat oraz małe dzieci – średnia wieku 8
lat.

Główną

przyczyną

przyjęcia

do

ośrodka

była

przemoc

fizyczna

i psychiczna ze strony mężów. Średniomiesięczny stan mieszkańców hostelu wyniósł 10
osób.
Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog,
psychiatra, pedagog i pracownik socjalny), którzy udzielali pomocy i wsparcia
w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili
psychoedukację i terapię. W 2011 r. udzielono łącznie pomocy 444 osobom, w tym 408
w formie ambulatoryjnej i 36 w formie schronienia w hostelu ośrodka.
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W ramach grupy, od stycznia odbywały się zajęcia oraz konsultacje indywidualne dla
kobiet - ofiar przemocy w małżeństwie lub związku w ilości 288 godzin. Na spotkania
przychodziło średnio 6-9 kobiet.
W 2011 r. zrealizowano jedną edycję programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu. Przystąpiło do niego
8, a ukończyło 4 aresztantów. Głównymi celami programu były: 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.
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.
Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Fundacją Dzieci Niczyje 24 października
przyznały Certyfikat Nr 52 potwierdzający, że pokój przesłuchań prowadzony przez
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie spełnia standardy miejsca
przyjaznego przesłuchiwania 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 2011 wyniosło 7,42 etatu.

Pozostała działalność
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W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
placówek opiekuńczo-wychowawczych przyznano 12 świadczeń na kwotę 5 000,00 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.
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 27 maja i 21 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 gospodarcza albo własne
lub dzierżawione gospodarstwo rolne.
Dnia 13 czerwca odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie współdziałanie

instytucji”.

Pracownicy

socjalni,

policjanci,

pedagodzy,

sędziowie,

prokuratorzy mieli okazję zwiększyć swoje kompetencje zawodowe w obszarze
przeciwdziałania przemocy, poszerzyć swoją wiedzę na temat ofiar i sprawców przemocy
oraz

zapoznać

się

z

narzędziami

prawnymi

uwzględniając

nowelizację

ustawy

i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wykład prowadzili specjaliści ze Stowarzyszenia na
Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Luis Alarcon Arias, Wanda
Paszkiewicz, Grzegorz Wrona i Anna Piechcińska.
W dniu 10 września 2011 r. w Powiatowej Hali Sportowej Kujawianka odbył się
I Inowrocławski Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Głuchoniemych i Niedosłyszących
o puchar dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Zawody
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odbyły się pod patronatem Starosty Inowrocławskiego Tadeusza Majewskiego. W turnieju
wzięło udział 5 drużyn: „Noteć” I Inowrocław, „Brda” Bydgoszcz, „Pomorze” Gdańsk,
„Orzeł” Gniezno, „Noteć” II Inowrocław, które grały systemem każdy z każdym. Najwięcej
punktów zebrali inowrocławianie i to oni zdobyli główne trofeum zawodów. Drugą lokatę
zajął zespół „Brda” Bydgoszcz, trzecią drużyna „Pomorze” Gdańsk, miejsce czwarte zajął
zespół „Orzeł” Gniezno, a piąte „Noteć” II Inowrocław. Turniej zorganizowało Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz miejscowe Koło Polskiego Związku
Głuchych.
Pod

patronatem

Starosty

Inowrocławskiego

Tadeusza

Majewskiego

i Przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Jagodzińskiego 1 października zorganizowano
„Święto Ziemniaka”, a przede wszystkim święto radości i dobrej zabawy. Festyn odbył się
w Powiatowej Hali Sportowej Kujawianka w Inowrocławiu i przyciągnął tłumy milusińskich
wraz z rodzicami. Głównym punktem festynu było przekazanie samochodu dla Ośrodka
Adopcyjno-Opiekuńczego w Jaksicach. Podczas festynu nie brakowało też chętnych do
udziału w konkursach, tym bardziej, że organizatorzy zaprosili do rywalizacji całe rodziny dzieci i dorosłych. Konkursowe zmagania nagradzano upominkami.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu ogłosiło 5 października
konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu inowrocławskiego pt.
„POWIAT INOWROCŁAWSKI W OCZACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, w trzech
kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika oraz tkanina, aplikacja i rękodzieło.
Konkurs został rozstrzygnięty 25 listopada, a nagrody dla zwycięzców wręczył Starosta
Inowrocławski

podczas

obchodzonego

2

grudnia

Międzynarodowego

Dnia

Osób

Niepełnosprawnych.
Z inicjatywy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
odbył się 25 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 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, zespół „Sami
Swoi” z Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, grupa teatralna z Domu Pomocy
Społecznej w Kawęczynie oraz grupa teatralna „Zaczarowany świat” z Warsztatu Terapii
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Zajęciowej w Kruszwicy, zespół „Tacy Sami” z Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku,
grupa teatralna z Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku. 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

i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Jak co roku na początku grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji 2 grudnia z inicjatywy dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu oraz dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w

Tarnówku

zorganizowano

uroczyste

obchody.

Międzynarodowy

Dzień

Osób

Niepełnosprawnych jest po to, by przypominać, że wśród nas żyją ludzie z różnymi
upośledzeniami walczący każdego dnia z przeróżnymi problemami. Liczne akcje dla nich
organizowane mają zasygnalizować o nieustannie istniejących barierach, z którymi, na co
dzień borykają się niepełnosprawni. Młodzież z pracowni teatralnej i muzycznej MDK
w Inowrocławiu przedstawiła spektakl pt. „Wodo Ty jesteś źródłem” prowadzony przez Panią
Małgorzatę Wojciechowską.
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 liczbie 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.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi powołana została Komisja
opiniująca wnioski na dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych.
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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 informacje tj. dane adresowe, telefony oraz informacje
o funkcjonowaniu stowarzyszeń.
Kontrole przeprowadzone przez pracowników PCPR w jednostkach nadzorowanych:
1) DPS Tarnowko, 19-20 maja i 16 września,
2) DPS Ludzisko, 24 maja, 12 i 29 września,
3) DPS Kawęczyn, 14 września,
4) DPS Warzyn, 15 września,
5) DPS Inowrocław, 19 września,
6) WTZ w Kruszwicy, 24-28 września,
7) WTZ w Inowrocławiu, 8-9 grudnia.
Kontrole w domach pomocy społecznej dotyczyły zakresu świadczonych usług
i warunków socjalno-bytowych mieszkańców.
Kontrolą w warsztatach terapii zajęciowej zostały objęte:
1) dokumentacja środków przeznaczonych na trening ekonomiczny dla uczestników
warsztatu;
2) prawidłowość wykorzystania Środków Funduszu za 2011 r.;
3) prawidłowość zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu;
4) dokumentacja ponoszonych kosztów związanych z organizacją wycieczek dla uczestników
warsztatu;
5) prawidłowość zasad i procedur kwalifikowania osób niepełnosprawnych do uczestnictwa
w warsztatach terapii zajęciowej;
6) prawidłowość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

28

W roku 2011 przeprowadzono 20 kontroli u wnioskodawców, którym dofinansowano
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup sprzętu
rehabilitacyjnego oraz sprzętu ułatwiającego komunikowanie się.
U 17 osób niepełnosprawnych mających trudności w komunikowaniu się kontrola
dotyczyła zakupu sprzętu odtwarzającego nagrania lektorskie oraz zakupu zestawów
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) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej przeprowadził
20 października kontrolę w zakresie oceny stanu realizacji programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2011 r.;
2) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej przeprowadził
w dniach 27 października - 21 listopada kontrolę w zakresie oceny standardów
podstawowych usług w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie przy PCPR-ze.

Bilans potrzeb na rok 2012

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
potrzeba 722 821,00 zł.
Na świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych potrzeba 2 280 000,00 zł.
Na pomoc jednorazową i losową rodzin zastępczych potrzeba 35 000,00zł.
Na wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych potrzeba 195 324,00 zł.
Na wynagrodzenie rodzin pomocowych potrzeba 4 700,00 zł.
Na zatrudnienie pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych potrzeba 5 000,00 zł.
Na opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń zawodowych rodzin zastępczych
potrzeba 10 000,00 zł.
Na pomoc pieniężną dla osób usamodzielnianych potrzeba 977 400,00 zł, w tym:
- na kontynuowanie nauki - 705 000,00 zł,
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- na wyprawki rzeczowe - 93 400,00 zł,
- na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych - 32 000,00 zł,
- na usamodzielnienie - 147 000,00 zł.
Na rehabilitację społeczną i zawodową otrzymaliśmy środki z PFRON-u
w wysokości 3 504 893,00 zł.
Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej potrzeba 139 496,00 zł.
Na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie otrzymaliśmy środki w wysokości 330 00,00 zł.
Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów
zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie karty nauczyciela
potrzeba 5 000,00 zł.

Inowrocław, w kwietniu 2012 r.
Opracował:
Rafał Walter
dyrektor PCPR-u
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