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I. RODZINY ZASTĘPCZE

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie realizując zadania własne
powiatu, zgodnie z art. 19 Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), zajmuje się
między innymi:
Organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych - umieszczaniem dzieci w rodzinach
zastępczych, które następuje na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego.
Sporządzaniem decyzji administracyjnych przyznających pomoc pieniężną rodzinom
zastępczym.
Ustalaniem
odpłatności
rodziców
biologicznych
dzieci
umieszczonych
w rodzinach zastępczych i wydawanie decyzji administracyjnych.
Udzielaniem pomocy na usamodzielnienie oraz udzielanie pomocy na kontynuowanie
nauki pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych – wydawanie decyzji
administracyjnych.
Prowadzeniem dokumentacji rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych.
Przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych z osobami pełniącymi funkcję
rodziny zastępczej oraz z pełnoletnimi wychowankami.

1.2. W 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło i finansowało 170
rodzin zastępczych, w których przebywało 231 dzieci. Utworzyliśmy 30 nowych rodzin
zastępczych, w tym:
- 28 spokrewnionych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 38 dzieci,
- 1 niespokrewnioną rodzinę zastępczą, gdzie umieszczono 1 dziecko,
- 1 zawodową wielodzietną rodzinę zastępczą, w której umieszczono 3 małoletnich.
W ubiegłym roku wspieraliśmy 57 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
kontynuujących naukę.
Tab. I. 1. W UJĘCIU ILOŚCIOWYM (PORÓWNANIE Z ROKIEM 2008)
2008 rok

2009 rok

Liczba rodzin zastępczych

167

170

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych

244

231

24

20

Liczba
pełnoletnich
wychowanków
usamodzielnionych z rodzin zastępczych

7

21

Liczba
pełnoletnich
kontynuujących naukę

wychowanków

65

57

w
tym
liczba
wychowanków
przebywających na terenie innych powiatów

9

11

w tym dzieci pochodzące z innego powiatu

2

Liczba wychowanków którzy otrzymywali
pomoc:
a) rzeczową wypłacaną na
usamodzielnienie,

6

15

b) na usamodzielnienie finansową

4

11

c)pieniężną w formie dofinansowania do
wynajmowanego pokoju, stancji

1

3

Tab. I. 2. W UJĘCIU KWOTOWYM (PORÓWNANIE Z ROKIEM 2007 – 2008 – 2009))
RODZAJE ŚWIADCZEŃ
2007 rok
2008 rok
2009 rok
Budżet

2 059 504,00

2 158 521,00

Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
1 659 419,20 1 801 572,43
zastępczej

2 228 833,00

1 880 982,41

Jednorazowa pomoc pieniężna związana z
potrzebami przyjętego dziecka

16.668,00

32.116,50

41.010,30

Pomoc pieniężna jednorazowa lub okresowa
– świadczenie losowe

0

0,00

494,10

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i
pomoc rzeczowa
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

34.587,00

39.528,00

342.771,35

227.614,42

195.411,97

4103,22

1800,00

1950,00

139 516,22

205100,25

275461,58

0,00

0,00

0,00

Warunki mieszkaniowe
Wynagrodzenie – Pogotowie Rodzinne i
Rodzina wielodzietna (§ 4170, § 4110, §
4120)
Inne wydatki ( akcja promocyjna)

104.684,60*

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzieliło: 11 osobom pomoc na usamodzielnienie w łącznej kwocie
49.410,00 zł. oraz 15 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej w łącznej kwocie 55274,60 zł.

W 2009 roku podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej była kwota 1647 zł, zgodnie z § 1 pkt.
2 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055).

1.3.

Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej wypłacana jest na podstawie sporządzanej każdego miesiąca listy świadczeń
pieniężnych, przelewów bankowych oraz przekazów pocztowych.
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Tab. I. 3. Poniższa tabela przedstawia typy rodzin zastępczych, jakie funkcjonują w
naszym Powiecie (2009 rok):
Rodziny
zastępcze
spokrewnione z
dzieckiem

Rodziny zastępcze
niespokrewnione z
dzieckiem

Rodziny
zastępcze
pełniące
funkcję
pogotowia
rodzinnego

Rodziny
zastępcze
zawodowe
wielodzietne

Liczba rodzin
zastępczych

157

13

2

6*

Liczba dzieci w
rodzinach

207

24

19

30*

* w tym 2 rodziny i 11 dzieci zamieszkujących w innym powiecie; jest to rodzina, która świadczy usługi
opiekuńcze na rzecz Powiatu Ostródzkiego (otrzymuje wynagrodzenie i opiekuje się dziećmi z Powiatu
Ostródzkiego);

Na terenie Powiatu Ostródzkiego funkcjonują dwie rodziny zastępcze pełniące zadania
pogotowia rodzinnego (obie w Ostródzie). W 2009 roku umieszczono w tych rodzinach
w sumie 19 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka.
W rodzinie tego typu umieszcza się dzieci w szczególności, gdy:

1.4.

-

zagrożone jest zdrowie i życie dziecka,
zostało porzucone,
gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości rodziców lub miejsca ich pobytu.

W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze
pogotowia rodzinnego umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu
unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż
o kolejne 3 miesiące ( art. 74 ust. 4 w/w ustawy). Ze względu na duże zapotrzebowanie tego
typu usługami w obu rodzinach przebywa aktualnie więcej niż troje dzieci.
Los dzieci opuszczających pogotowie rodzinne jest różny. Cześć dzieci zostaje
adoptowanych, część umieszcza się w rodzinach zastępczych, niektóre kieruje się do
placówek opiekuńczo – wychowawczych, jeszcze inne powracają do rodziców biologicznych.
I tak na dzień 31 grudnia 2009 roku w pogotowiu rodzinnym u Państwa B. umieszczonych
było 4 małoletnich w wieku: Julia – 6 miesiecy, Basia- 1 rok, Jakub-5 lat, Natan- 13 miesięcy.
W ciągu roku w w/w pogotowiu umieszczonych było w sumie 10 dzieci. Dwoje dzieci zostało
umieszczonych w zawodowej niespokrewnionej wielodzietnej rodzinie zastępczej.Troje
dzieci zostało umieszczonych w spokrenionej rodzinie zastępczej. Jedno dziecko zostało
adoptowane. 4 z dzieci wcześniej wymienionych nadal oczekują na unormowanie swojej
sytuacji życiowej.
W rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego u Pani Wandy K. w Ostródzie
umieszczonych było na dzień 31 grudnia 2008 r. 3 małoletnich: Dawid – 1 rok i 7 miesięcy,
Szymon- 5 miesięcy, Piotr – 3 miesiące. W ciągu całego roku pogotowie przyjęło w sumie 9
małoletnich. Czworo dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 1 dziecko trafiło
do rodziny adopcyjnej, 1 dziecko zmarło. Z dniem 08-01-2010 r. maloletni Dawid został
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umieszczony w niespokrewnionej zawodowej wielodzietnej rodzinie zastępczej. Dzieci
wcześniej wymienione nadal oczekują na unormowanie swojej sytuacji życiowej.

1.5.

W zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzinach
zastępczych umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż
sześcioro dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego
rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć.

Rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego z dniem przyjęcia pierwszego dziecka
otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 160% podstawy. Natomiast w okresie
pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje miesięczne wynagrodzenia w
wysokości 95 % podstawy.
§ 3 Uchwały Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 16-01-2008 r. w sprawie wysokości
wynagrodzenia dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych z tytułu
świadczonej opieki i wychowania określa, że rodziny które przyjęły odpowiednio:
1).troje dzieci – otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100% miesięcznie
2).czworo dzieci – otrzymują wynagrodzenie w wysokości 110% miesięcznie
3). pięcioro dzieci – otrzymują wynagrodzenie w wysokości 120 % miesięcznie
4).sześcioro i więcej dzieci – otrzymują wynagrodzenie w wysokości 130% miesięcznie
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanej rodziny i Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Starosta Ostródzki może przyznać
wynagrodzenie do 160 % podstawy.
Na zwiększenie podstawy wynagrodzenia mają wpływ:
a) ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad dzieckiem,
b) doświadczenie w pracy z dziećmi, zwłaszcza okres pełnienia funkcji rodziny
zastępczej.
Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji
administracyjnej.
Tab. I. 4. WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE (PORÓWNANIE Z ROKIEM 2008)
2008 rok

2009 rok

119

128

W sprawie udzielenia jednorazowej pomocy
finansowej na pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z potrzebami przyjętego dziecka

35

35

W sprawie odpłatności za pobyt dzieci w
rodzinach zastępczych

104

119

W sprawie przyznania pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie

10

26*

Rodzaje decyzji administracyjnych
W sprawie udzielenia pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
w rodzinie zastępczej

5

w formie rzeczowej
W sprawie przyznania pomocy pieniężnej na
kontynuowanie nauki

17

30

285

338

RAZEM
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2009 r. wydało 26 decyzji dla pełnoletnich wychowanków z rodzin
zastępczych z czego 15 dotyczyło przyznania pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej, a
11 w sprawie przyznania pomocy na usamodzielnienie.

1.6. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest wywiadem środowiskowym. W przypadku
niemożności przeprowadzenia powyższego wywiadu przez pracownika PCPR, zwracamy się z prośbą
do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

PCPR przeprowadza wywiady środowiskowe w celu:
1.
2.
3.
4.
5.

przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej,
oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej,
przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie
nauki,
oceny sytuacji materialnej i bytowej rodziców biologicznych,
na zlecenie innych ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie
z całego kraju.

Tab. I. 5.
2007 rok

2008 rok

2009 rok

365

324

548

Liczba
przeprowadzonych
wywiadów środowiskowych

Oprócz powyższych wywiadów i decyzji prowadzimy również postępowanie
administracyjne w celu ustalenia odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych
Tab. I. 6.

Liczba
wszczętych
administracyjnych

postępowań

2008 rok

2009 rok

154*

147**

* w tym 6 postępowań w sprawie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej
** w tym 7 postępowań w sprawie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej

W 2009 roku Centrum wszczęło 140 postępowań administracyjnych dla rodziców
biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych (odpłatność za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej).
Różnica między liczbą postępowań a liczbą dzieci wynika z faktu, iż:
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rodzice biologiczni płacą alimenty i w stosunku do nich nie wszczyna się
postępowania,
- rodzice nie żyją,
- rodzice biologiczni mają kilkoro dzieci w rodzinie zastępczej (w takim przypadku
wszczyna się jedno postępowanie administracyjne i wydaje jedną decyzję),
- nie jest znane miejsce pobytu rodziców,
- nie ustalono ojcostwa.
Różnica między liczbą wszczętych postępowań administracyjnych, a liczbą wydanych decyzji
w sprawie odpłatności lub zwolnienia z niej wynika z faktu, że:
-

-

rodzice biologiczni nie zgodzili się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
nie jest znane miejsce pobytu rodziców biologicznych,
rodzice biologiczni zmarli.

1.7.Zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.
U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) powiat właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na
jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.
Powiat prowadzący rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem
w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.

Tab. I.7. Porozumienia Powiatu Ostródzkiego z innymi powiatami w 2008 roku:
Liczba
porozumień

Liczba dzieci

POROZUMIENIA w sprawie
zwrotu
dla
Powiatu
Ostródzkiego
kosztów
poniesionych z utrzymaniem
dziecka w rodzinie zastępczej,

16*

24

POROZUMIENIA w sprawie
zwrotu kosztów przez Powiat
Ostródzki innym powiatom, z
tytułu umieszczenia dziecka w
rodzinie zastępczej,

14

(dzieci umieszczone w rodzinie
zastępczej zamieszkującej na terenie
Powiatu Ostródzkiego, które przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej
zamieszkiwały w innym powiecie)
26
(dzieci
pochodzące
z
Powiatu
Ostródzkiego, a przebywające w
rodzinach zastępczych na terenie innych
Powiatów)

*

różnica między liczbą porozumień, a liczbą dzieci wynika z faktu, że w sytuacji, kiedy w rodzinie zastępczej
umieszczonych jest więcej niż jedno dziecko, zawiera się jedno porozumienie dla wszystkich dzieci;

Tab. I.8. Porozumienia Powiatu Ostródzkiego z innymi powiatami w 2009 roku:
Liczba
7

Liczba dzieci

porozumień
POROZUMIENIA w sprawie
zwrotu
dla
Powiatu
Ostródzkiego
kosztów
poniesionych z utrzymaniem
dziecka w rodzinie zastępczej,

13*

POROZUMIENIA w sprawie
zwrotu kosztów przez Powiat
Ostródzki innym powiatom, z
tytułu umieszczenia dziecka w
rodzinie zastępczej,

16

20
(dzieci umieszczone w rodzinie
zastępczej zamieszkującej na terenie
Powiatu Ostródzkiego, które przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej
zamieszkiwały w innym powiecie)
22
(dzieci
pochodzące
z
Powiatu
Ostródzkiego, a przebywające w
rodzinach zastępczych na terenie innych
Powiatów)

*

różnica między liczbą porozumień, a liczbą dzieci wynika z faktu, że w sytuacji, kiedy w rodzinie zastępczej
umieszczonych jest więcej niż jedno dziecko, zawiera się jedno porozumienie dla wszystkich dzieci;

II. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Na terenie powiatu Ostródzkiego funkcjonują 2 domy pomocy społecznej:
- Dom Pomocy Społecznej „Michała Archanioła” w Szyldaku przeznaczony dla osób
przewlekle psychicznie chorych – 80 miejsc statutowych.
Od dnia 01 stycznia 2009 r. placówka prowadzona jest przez Fundację Polskich Kawalerów
Maltańskich w Warszawie - Pomoc Maltańska.
Na miejsce w DPS Szyldak na stan 31.12.2009 r. oczekiwało 12 osób (przewidywany termin
oczekiwania określono maksymalnie na IV kwartał 2018 roku.)
- Dom Pomocy Społecznej w Molzie dla osób w podeszłym wieku – 24 miejsca statutowe.
Od 1 marca 2004 r. Dom Pomocy Społecznej w Molzie prowadzony jest przez
Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region
Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie. Na miejsce w DPS Molza na stan 31.12.2009 r.
oczekiwała 1 osoba.
2. Łącznie na stan 31.12.2009 r. - 13 osób oczekiwało na miejsce w naszych domach pomocy
społecznej.
W Centrum prowadzony jest rejestr osób oczekujących na umieszczenie w DPS leżących na
terenie naszego powiatu.
W 2009 roku umieściliśmy 7 osób w naszych domach, z czego dwie osoby zamieszkały
w Domu Pomocy Społecznej w Molzie, a pięć w Domu Pomocy Społecznej „Michała
Archanioła” w Szyldaku, z czego trzy osoby na nowych zasadach, a dwie na starych zasadach
i to na zasadzie zamiany mieszkańców.
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Tab. II.1. Wydane decyzje administracyjne (porównanie z 2007 i 2008 r.)
2007 rok

2008 rok

2009 rok

56

70

16

2

2

9

Decyzje zmieniające decyzje kierujące wydane przed
1 stycznia 2004r

1

0

0

Decyzje o umieszczeniu w DPS

10

2

5

69

74

30

Rodzaje decyzji administracyjnych
Decyzje o odpłatności za pobyt w DPS
Decyzje uchylające

RAZEM
3. Od 1 stycznia 2004 r. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
decyzje o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzje o odpłatności za pobyt w DPS
wystawiane są przez ośrodki pomocy społecznej.
4.W samym 2009 roku otrzymaliśmy 17 pism z ośrodków pomocy społecznej z prośbą
o uzyskanie informacji dotyczącej umieszczenia podopiecznych w naszych DPS.
Z przesłanych próśb i decyzji w 2009 r. trzy osoby zostały umieszczone w Domu Pomocy
Społecznej w Szyldaku, w tym jedna na zasadzie zamiany mieszkańców.
Dla ośmiu osób ośrodki pomocy społecznej zrezygnowały z ubiegania się o miejsce
w naszych placówkach z powodu krótszego okresu oczekiwania na miejsce w innych DPSach znajdujących się na terenie innych powiatów. W związku z powyższym pozostałe 13 osób
oczekuje na przyjęcie do Domów Pomocy Społecznej, w tym są również osoby oczekujące
z poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Dla osób, które są umieszczone na starych zasadach decyzje o odpłatności w chwili zmiany
dochodu mieszkańca, wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ostródzie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie upoważnienia Starosty, wydaje decyzję
o umieszczeniu w DPS.
Decyzje uchylające wystawiane są w chwili zgonu bądź rezygnacji z pobytu w Domu Pomocy
Społecznej.
4.Dodatkowe działania, na które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie uzyskało
środki finansowe w 2009 roku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie przy współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Ostródzie, a także w porozumieniu z podległymi placówkami pozyskało
dodatkowe środki na standaryzację i bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej
funkcjonujących na terenie Powiatu Ostródzkiego.
4.1.W związku z powyższym w 2009 r. Dom Pomocy Społecznej w Molzie otrzymał od
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację w kwocie 180.900,00 zł. z przeznaczeniem na
realizację programu naprawczego oraz dofinansowania bieżącej działalności. Warunkiem
9

uzyskania dotacji był udział Stowarzyszenia taki sam jak otrzymana kwota dotacji.
Stowarzyszenie zabezpieczyło kwotę 191.655,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł
372.555,00 zł. Dokonano dokończenie budowy łącznika pomiędzy budynkiem głównym
terapeutyczno-rehabilitacyjnym oraz pierwszego wyposażenia nowych pokoi mieszkalnych,
montażu oddymiania nadciśnieniowego oraz systemu p. poż. w nowej części, a także
uzupełnienia wydatków bieżących.
Wykonanie powyższych zadań zostało udokumentowane fakturami przez w/w
placówki.
5. W związku z dużym zainteresowaniem działalnością prowadzną przez Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych ofiar przemocy w
rodzinie, w roku 2009 zwróciliśmy się z prośbą o dalsze przyznanie dotacji na w/w zadanie.
Ze względu na brak środków na w/w zadanie w 2009 r. nasz wniosek nie został rozpatrzony.
W lutym 2010 r. ponownie zwróciliśmy sie z prośbą o przyznanie dotacji na prowadzenie
Punktu.
Dnia 20 marca 2008 r. Centrum złożyło wniosek o dotację na dalsze prowadzenie Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych ofiar przemocy.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Porozumienie nr 41/AI/Pow./2008 przyznał dotacje na
realizację powyższego zadania w Kwocie 9.000,00 zł. (słowne: dziewięć tysięcy złotych)
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działa od 20 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
(przerwa wakacyjna od 01 lipca 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.)
Do końca grudnia 2008 roku z porad specjalistów skorzystało 220 osób:
- pedagog- 10 osób i porady telefoniczne
- psycholog- 33 osoby
- prawnik -177 osób.
Nadmieniam, że Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rozpoczął swoją działalność
od 20 września 2005 r., kiedy to Wojewoda Warmińsko-Mazurski udzielił pierwszej dotacji
na utworzenie i prowadzenie Punktu.
III.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

1. Na terenie Powiatu funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze:
1.1. Placówka Wielofunkcyjna Dom Dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” – przewidziana
liczba miejsc - 62. Od dnia 1 stycznia 2008 r. prowadzącym jednostkę jest Morąskie
Stowarzyszenie wspierania rodzin.
1.2. Dom Dla Dzieci w Szymonowie, im. Sybiraków – przewidziana liczba miejsc – 45,
prowadzącym jest Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Szymonowie.
1.3. Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku (6 miejsc),
1.4. Placówka wsparcia dziennego Świetlica Terapeutyczna o charakterze
terapeutycznym i profilaktycznym na 60 miejsc.
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1.5. Łącznie Powiat nasz dysponuje 113 miejscami w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych.
1.6. W związku z koniecznością osiągania standardów w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, według założeń programu naprawczego Dom dla Dzieci i Młodzieży
„Promyk” w Morągu w roku 2009 zakładał zmniejszenie ilości miejsc w placówce do 58. Ze
względu na ciągły brak miejsc w tego typu placówkach, nie zrealizowanego powyższego
założenia.
1.7. Do dnia 31 grudnia 2009 r. wydaliśmy 21 skierowań o umieszczeniu dziecka
w placówce, we wszystkich przypadkach są to dzieci pochodzące z terenu naszego Powiatu
(2 skierowania dotyczyły postanowienia wydanego w 2008 r.).
2. Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Rodzinny i Nieletnich w roku 2009 wydał łącznie
12 postanowień dotyczących skierowania dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Postanowienia dotyczyły 22 dzieci.
W roku 2008 Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Rodzinny i Nieletnich wydał łącznie 29
postanowień dotyczących skierowania dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Postanowienia dotyczyły 47 dzieci. Wydano 41 skierowań. W przypadku dwojga dzieci
postanowienie zostało cofnięte i dzieci wróciły pod opiekę ojca. Dwoje dzieci ze względu na
wiek (1 dziecko - 2 latka, 1 dziecko - 6 miesięcy) umieszczono w pogotowiu opiekuńczym
(2 postanowienia) w Ostródzie.
2.1. Nie wszystkie postanowienia Sądu Rodzinnego zostały zrealizowane. W dwóch
przypadkach postanowienie dotyczyło nastoletnich dzieci (4 dzieci). Po wizycie
w środowisku, kontakcie ze szkołą do której uczęszczają małoletni oraz pracownikiem
socjalnym i ocenie sytuacji, zdecydowano o czasowym wstrzymaniu się ze skierowaniem.
2.2. Troje małoletnich ze względu na brak miejsc w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na terenie Powiatu Ostródzkiego, przekazano do PCPR w Szczytnie. Dzieci
umieszczono w placówce w Pasymiu.
2.3. W przypadku jednego dziecka pomimo, że otrzymano postanowienie Sądu
Rodzinnego o umieszczeniu w placówce opiekuńczo – wychowawczej podjęto decyzję, że
chłopiec pozostanie w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego, do którego
trafił w sierpniu 2009 r. (postanowienie o umieszczeniu w placówce opiekuńczo –
wychowawczej wpłynęło do Centrum w listopadzie 2009 r.).
2.4. Jedno postanowienie dotyczyło dziecka wychowanki przebywającej w Domu dla
Dzieci i Młodzieży „Promyk”. Ze względu na dobro dziecka niemowlę umieszczono w
placówce przy matce.
2.5. Dla pięciorga dzieci było to ponowne skierowanie. Ze względu na możliwość
umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie naszego powiatu
przeniesiono, dzieci przebywające w placówce na terenie innego powiatu,
3. W okresie sprawozdawczym Dom dla Dzieci w Szymonowie im. Sybiraków zapewnił
całkowitą opiekę dla 52 dzieci w wieku od 6 do 19 lat (w tym 26 dziewcząt i 26 chłopców).
3.1. Dzieci przebywające w placówce pochodzą z powiatów: ostródzkiego- 43,
iławskiego – 8, elbląskiego – 1 .
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3.2. W roku sprawozdawczym do rodziny naturalnej powróciło 2 dzieci, w rodzinie
zastępczej umieszczono 2 dzieci, usamodzielnionych zostało troje podopiecznych.
3.3. W Domu dla Dzieci im. Sybiraków 19 dzieci posiada orzeczenie
o niepełnosprawności są to dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym (w tym
1 dziewczynka niewidoma).
4. Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu od 1 stycznia 2008r. jest jednostką
niepubliczną prowadzoną przez Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin, realizuje
zadania typu socjalizacyjnego, przyjmowane są również dzieci w drodze interwencjiwymagające natychmiastowej opieki, w minionym okresie w tym trybie przyjęto 4 dzieci.
4.1. W 2009 roku Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu średnia liczba
wychowanków wynosiła 64 osoby, w tym: 34 dziewczynek i 30 chłopców (na dzień 31
grudnia liczba ta wynosiła 65). Większość wychowanków to dzieci w wieku 14-19 lat – 47
osób, natomiast 16 osób w wieku 6-14 lat, jedno dziecko w wieku 0-1r.
4.1. Dzieci przebywające w placówce pochodzą z powiatów: ostródzkiego – 54,
działdowskiego 4, olsztyńskiego - 2, bartoszyckiego - 2, elbląskiego - 1, iławskiego - 1.
4.2. W okresie sprawozdawczym, od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. placówkę opuściło
16 osób: 6 wychowanków usamodzielniło się, czworo dzieci powróciło do rodziny naturalnej,
dla dwojga znaleziono rodzinę zastępczą, troje przekazano do innej formy opieki
(Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze), jeden wychowanek został przeniesiony do placówki
tego samego typu, zlokalizowanej bliżej miejsca zamieszkania rodziny biologicznej.
4.3 W Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu przebywa 21 wychowanków
z orzeczeniami o niepełnosprawności, są to dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim,
umiarkowanym i głębokim /autyzm/.
4.4. Od września do grudnia 2009 roku Stowarzyszenie prowadziło Grupę Wsparcia
Dziennego w której uczestniczyło 10 dzieci z gm. Morąg. Programem objęto dzieci
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Praca w tej grupie polegała na pomocy
dziecku i jego rodzinie w zakresie wzmocnienia więzi miedzy członkami rodziny,
wzmocnienia poczucia przynależności i podniesienie umiejętności wychowawczych
rodziców, a w szczególności na zapewnieniu sukcesu szkolnego dzieciom.
5. Z wnioskami o umieszczenie dzieci w naszych placówkach w 2009 roku zwracały
się do nas inne powiaty, łącznie dotyczyły one 168 dzieci - z braku miejsc na wszystkie
udzieliliśmy odpowiedzi negatywnych. W roku 2008 odmówiliśmy przyjęcia 144 dzieci.
Tab. III.1. Poniższa tabela przedstawia liczbę wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych przebywających na terenie naszego powiatu wg. stanu na 31 grudnia
2009r.
Rok 2008
1 Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
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2

3

pochodzące z terenu powiatu ostródzkiego
Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
pochodzące z terenów innych powiatów, w tym:
Powiat Działdowski
Miasto Toruń
Miasto Olsztyn
Miasto Elbląg
Powiat Iławski
Powiat Bartoszycki
Powiat Olsztyński
Razem z innych powiatów
Dzieci z terenu powiatu ostródzkiego, umieszczone w placówkach,
na terenie innych powiatów.
Powiat Olsztyński
* w tym:
- Olsztynek – 6 dzieci
- Gryźliny – 2 dzieci
- Powiat Szczycieński
- Pasym – 3 dzieci

90

4
1
1
1
9
2
5
23
11

11

Tab. III.2. Porównawczo poniższa tabela przedstawia liczbę wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenie naszego powiatu wg. stanu na 31
grudnia 2008 r.
Rok 2008
1 Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
pochodzące z terenu powiatu ostródzkiego
90
2 Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
pochodzące z terenów innych powiatów, w tym:
1
Powiat Kętrzyński
5
Powiat Działdowski
1
Miasto Toruń
1
Miasto Olsztyn
2
Miasto Elbląg
9
Powiat Iławski
2
Powiat Bartoszycki
5
Powiat Olsztyński
Razem z innych powiatów
26
3 Dzieci z terenu powiatu ostródzkiego, umieszczone w placówkach,
16
na terenie innych powiatów.
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-

Powiat Olsztyński
* w tym:
Olsztynek – 8 dzieci
Gryźliny – 2 dzieci
Stawiguda – 6 dzieci
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5.1. W grudniu 2004r. z większością wymienionych powyżej Powiatów zostały
zawarte umowy dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych. Umowy te obowiązują od stycznia 2005 r., do chwili obecnej.
5.2. Porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Podajmy Dłoń”
prowadzącym Dom dla Dzieci w Stawigudzie zawarto w grudniu 2008 r.
5.2. Porozumienie z Powiatem Szczycieńskim zawarto we wrześniu 2009 r.
6. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych zgodnie z zapisem art. 6 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).:
w roku 2008 wynosił (został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. W-M Nr
33, z dnia 25 lutego 2008 r. poz. 475.) :
- Dom Dla Dzieci w Szymonowie – 1 922,00zł.
- Dom Dziecka w Morągu –1 951,00zł.
- Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku – 2 067,00zł.
6.1. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych w roku 2009, wyliczony na podstawie roku 2008 powiększony o wskaźnik
inflacji wynosił (został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. W-M Nr 24, z dnia 13
lutego 2009 r. poz. 739).:
- Dom Dla Dzieci w Szymonowie – 2 023,00zł.
- Dom Dziecka w Morągu –1 977,00zł.
- Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku – 2 316,00zł.
6.2. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych na rok 2010 (został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. W-M Nr
14, z dnia 11 lutego 2010 r. poz. 420.):
- Dom Dla Dzieci w Szymonowie – 2 166,93 zł.
- Dom Dziecka w Morągu – 2 022,00zł.
- Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku – 2 472,00zł.
Tab. III.3. Poniższa tabela przedstawia budżety i wykonanie placówek opiekuńczo –
wychowawczych na dzień 31 grudnia 2009r.

Wyszczególnienie

uchwała budżetowa
(po zmianach)
(zł)

Dom Dziecka w Morągu

1.489.568,00
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Wykonanie
(zł)
1 .908.674,71*

Dom Dla Dzieci w
Szymonowie

1.178.054,00

1.304.497,45*

Rodzinny Dom Dziecka w
148.980,00
148.601,77
Grabinku
Świetlica Terapeutyczna w
192.821,00
189.793,61
Ostródzie
*Różnica pomiędzy kwotą zawarta w uchwale budżetowej, a wykonaniem pokryta została ze
środków własnych
Stowarzyszenia pozyskują środki z zewnątrz. Głównie są to kwoty uzyskane z tzw. 1%.
Stowarzyszenie Wspierania rodzin z Morąga od kilku lat wspierane jest przez Fundację TVN
"Nie jesteś sam" oraz z Fundację im. Mariana Kantona z Warszawy.
Tab. III.4. Poniższa tabela przedstawia budżety i wykonanie placówek opiekuńczo –
wychowawczych na dzień 31 grudnia 2008r.
Wyszczególnienie

uchwała budżetowa

Wykonanie

(zł)

(zł)

Dom Dziecka w Morągu

1.629.087,00

1.629.087,00

Dom Dla Dzieci w
Szymonowie

1.103.200,00

1.103.200,00

Rodzinny Dom Dziecka w
Grabinku

140.155,00

139.631,98

Świetlica Terapeutyczna w
Ostródzie

201.058,00

187.183,24

7. Na dzień 31 grudnia 2009 r. wydane zostały 63 decyzje zwalniające rodziców
biologicznych z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Porównawczo w roku 2008 - 62 decyzje. Części decyzji nie wydano ze względu na brak
możliwości ustalenia miejsca pobytu rodzica biologicznego, pobyt rodzica poza
granicami kraju, brak możliwości zastania rodzica pod wskazanym
miejscem
zamieszkania lub odmowę przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
8. Dodatkowe działania z zakresu pomocy społecznej, na które Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostródzie uzyskało środki finansowe w 2009 roku, których realizację
w drodze konkursu ofert zlecił Powiat:
Utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
z siedzibą Ostróda ul. Sienkiewicza 15, kwota: 354 000,00zł , w drodze konkursu ofert

8.1.
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zleceniobiorcą zadania został Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy
w Ostródzie.
8.1.1. W 2009 r. 15 rodzin ( 26 osób w tym 11 dzieci ) skorzystało z pomocy.
W/w pomoc obejmowała całodobowe schronienie, wyżywienie, środki
czystości i higieny, odzież i obuwie –w zależności od potrzeb ofiary.
8.1.2. Pomocą specjalistyczną w okresie sprawozdawczym objęto 69 osób (w tym
poradnictwo telefoniczne). Była to pomoc psychologiczna, prawna, socjalna.
Zakres
i specyfika działań zależna była od indywidualnych
potrzeb klienta i stopnia nasilenia problemu. Pracownicy współpracowali z
innymi instytucjami w celu stworzenia kompleksowego planu pomocy osobom
doznającym przemocy.
Prowadzenie Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego
wydatkowana na realizację zadania wyniosła 60.000 zł – budżet powiatu.

8.2.

-

kwota

Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie, kwota: 18. 000,00zł w drodze konkursu ofert zleceniobiorcą zadania zostało
Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą
w Szymonowie.

8.3.

8.3.1. W roku 2009 do programu przystąpiło 12 osób w tym: 8 kobiet i 4 mężczyzn.
Wszystkie osoby ukończyły program.
Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Szymonowie, kwota 30.000 zł
(budżet powiatu), w drodze konkursu ofert zleceniobiorcą zadania zostało Warmińsko –
Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą w Szymonowie.

8.4.

8.4.1. W ramach interwencji kryzysowej udzielana była pomoc w formie poradnictwa
psychologicznego, prawnego, socjalnego. W szczególnych sytuacjach
udzielano pomocy polegającej na zapewnieniu bezpiecznego schronienia w
Punkcie. Z tej formy pomocy skorzystało 9 osób: 2 kobiety i 7 dzieci.
9. Dom dla Dzieci w Szymonowie, w 2009 roku na realizację Programu naprawczego
dochodzenia do standardów otrzymał ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
kwotę w wysokości 19.500,00 (środki finansowe przeznaczono na: remont w budynku
głównym oraz remont korytarza w grupie chłopców).
10. Przeprowadzone zostały kontrole merytoryczne we wszystkich placówkach opiekuńczo –
wychowawczych oraz kontrole z zakresu zlecenia zadań.
11. W okresie sprawozdawczym nie było spraw związanych z udzielaniem pomocy
cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
( zabezpieczenie wydatków w formie dotacji od Wojewody – zadanie z zakresu
administracji rządowej realizowane przez powiat ).

IV.

SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z
PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
REHABILITACJI
OSÓB

1. Rehabilitacja zawodowa

-

1.1.
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
złożono 2 wnioski
wnioski rozpatrzono pozytywnie i wypłacono 11.391,00 zł. co stanowi 86,03%
zaplanowanych środków na ten cel.

2. Rehabilitacja społeczna

-

-

-

2.1.
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
liczba osób ubiegających się wraz z opiekunami – 762
wypłacono 302 dofinansowania na kwotę 205.305,00 zł., co stanowiło 100%
zaplanowanego budżetu na to zadanie.
2.2.
Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych
liczba osób ubiegających się o dofinansowanie – 292
podpisano 173 umów
zrealizowano:
na likwidację barier w komunikowaniu się – 123
na likwidację barier technicznych – 19
na likwidację barier architektonicznych – 27
łącznie wypłacono dofinansowania na kwotę 395.664,00 zł. co stanowiło 99,93%
budżetu zaplanowanego na to zadanie.

2.3.
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Na terenie Powiatu Ostródzkiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej
Wypłacono ogółem 1.397.400,00 zł. na pokrycie kosztów działalności Warsztatów w
tym:
a) ze środków PFRON 1.257.660,00 zł. (90%)
b) ze środków samorządowych 139.740,00 zł. (10%) – w tym 1.644,00 zł. przekazał
Powiat Olsztyński oraz 1.644,00 Powiat Iławski, jako pokrycie kosztów
rehabilitacji jednego mieszkańca Powiatu Olsztyńskiego oraz jednego mieszkańca
Powiatu Iławskiego uczęszczającego do WTZ w Ostródzie.
- Morąg – 35 uczestników – wypłacono 575.400,00 zł.
- Ostróda – 50 uczestników – wypłacono 822.000,00 zł.
-

Ponadto Powiat Ostródzki wypłacił dla Powiatu Olsztyńskiego kwotę 9.864,00 zł. na
pokrycie kosztów rehabilitacji 6 uczestników WTZ w Olsztynku, pochodzących z terenu
Powiatu Ostródzkiego.
2.4.
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz sprzęt rehabilitacyjny.
- liczba osób ubiegających się dofinansowanie - 580.
- wypłacono 626 dofinansowań (część z roku ubiegłego), na kwotę 357.297,00 zł., co
stanowi 96,40 % budżetu zaplanowanego na to zadanie.
- liczba organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie sprzętu
rehabilitacyjnego – 1
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-

wypłacono 4.132,00 zł. (Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Dębowe Wzgórze” w Szymanowie).

2.5.
Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji.
- złożono 54 wnioski na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób
niepełnosprawnych.
- zrealizowano 29 wniosków.
- wypłacono dofinansowania na kwotę 73.150,00 zł., co stanowiło 99,90% budżetu
zaplanowanego na to zadanie.
3. „Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami II”
Edycja I - 2009 r.
Obszar D – Likwidacja barier transportowych
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu przyznano dofinansowanie w
wysokości 67.433,67 zł. do zakupu mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób
niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Morągu. Czas realizacji
umowy – czerwiec 2010 r.
Tab. IV.1. Rehabilitacja zawodowa
Rehabilitacja zawodowa
Zadanie

Rok 2008

Wykorzystanie
środków w %

Rok 2009

Wykorzystanie
środków w %

Lp.
Dofinansowanie do
oprocentowania kredytu
bankowego
1.

- złożone wnioski
- przyznane dofinansowanie
- wypłacono

2
1
11.805,00 zł.

100%

2
2
11.390,69 zł.

86,03%

Tab. IV.2. Rehabilitacja społeczna

Lp.

1.

Zadanie
Warsztaty Terapii Zajęciowej
- liczba uczestników
- dofinansowanie działalności

Rehabilitacja społeczna
Wykorzystanie
Rok 2008
środków

85
1.276.520,00 zł.

Rok 2009

85
1.397.400,00 zł.
100%

2.

*PFRON
*Samorząd Powiatowy
*TPD Morąg
Dofinansowanie do
turnusów rehabilitacyjnych
- liczba złożonych wniosków
- dofinansowano
- kwota refundacji
w tym:
- dzieci i młodzież

Wykorzystanie
środków

100%

1.140.190,00 zł.
126.688,00 zł.
9.642,00 zł.

1.257.660,00 zł.
139.740,00 zł.
0,00 zł.

898
675
390.018,00 zł.

762
302
205.305,00 zł.

100%

187

40
18

100%

3.

- kwota refundacji

92.132,00 zł.

Dofinansowanie likwidacji
barier funkcjonalnych na
indywidualne wnioski osób
niepełnosprawnych
- złożonych wniosków
- liczba refundacji
- kwota refundacji

374
295
690.431,00 zł.

Dofinansowanie
zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, środki
pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny
- złożonych wniosków
-liczba refundacji
- kwota refundacji
-organizacje pozarządowe
w tym:
- dzieci i młodzież
- kwota refundacji

4.

Dofinansowanie sportu,
kultury, turystyki i
rekreacji
- złożonych wniosków
- liczba refundacji
- kwota refundacji

5.

26.737,00 zł.

99,97%

730
736
619.967,00 zł.
0,00

99,97%

159
118.941,00 zł.

292
169
395.664,00 zł.

580
626
357.297,00 zł.
4.132,00 zł.

99,93%

96,40%

120
71.422,00 zł.

49
37
156.640,00 zł.

100%

54
29
73.150,00 zł.

99,90%

Tab. IV.3. Podział na zadania i wydatki

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Podział środków
wg Uchwały Rady
Powiatu

Wykorzystanie

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu art. 11

20 000,00

94,83%

2

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub
rolniczej art. 12a

84 000,00

100%

3

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej
przez osobę niepełnosprawną, art. 13

13 240,89

86,03%

Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy art. 26

0,00

-

Lp

1

4
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5

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art. 26d

6

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy art. 26e

0,00

-

123 950,00

100%

Refundacja
wynagrodzenia
przed
opodatkowaniem
podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na
ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia art. 26f

55 400,00

99,99%

8

Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych
art. 40

19 780,40

100%

9

Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę
art. 41

0,00

-

10

Zobowiązania
dotyczące
dofinansowania
kosztów
działalności warsztatu terapii zajęciowej art. 35a ust.1 pkt.8

1 257 660,00

100%

11

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1
pkt. 7 lit. a

205 304,60

100%

12

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt.7 lit. b

73 220,98

99,90%

13

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.
35a ust. 1 pkt. 7 lit. c.

374 946,11

96,40%

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
urbanistycznych, komunikowaniu się i technicznych art.35a
ust. 1 pkt. 7 lit. d.

395 943,02

99,93%

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym, art.36 ust.2

102 480,00

100%

7

14

15

RAZEM

2 725 926,00
(kwota pozostała:
16.628,15zł)

V.

POWIATOWY

ZESPÓŁ

DO

SPRAW

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w OSTRÓDZIE
( porównawczo 2008-2009)
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99,39%

ORZEKANIA

O

1.

Liczba złożonych wniosków w celu określenia niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności
Tab. V.1.

2.

Rok 2008

Rok 2009

3927

3682

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Tab. V.2.
Rok 2008

Rok 2009

3571

3906

3.Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 r. ż.
Tab. V.3.
Rok 2008

Rok 2009

Orzeczenia o zaliczeniu
do osób
niepełnosprawnych

586 (81,2%)

541 (74,5%)

Orzeczenia o
niezaliczeniu do osób
niepełnosprawnych

134 (18,6%)

183 (25,2%)

Orzeczenia o odmowie
ustalenia
niepełnosprawności

2 (0,3%)

2 (0,3%)

RAZEM

722

726

4.Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
Tab. V.4.
Stopień niepełnosprawności

Rok 2008

Rok 2009

Znaczny

947 (33,2%)

1040 (32,7%)

Umiarkowany

1367 (48%)

1531 (48,1%)

Lekki

414 (14,50%)

470(14,8%)

Orzeczenia o niezaliczeniu
do stopnia
niepełnosprawności

41 (1,40%)

42 (1,3%)
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Orzeczenia o odmowie
ustalenia stopnia
niepełnosprawności

80 (2,80%)

97 (3,1%)

2849

3180

RAZEM

5. Posiedzenia składów orzekających

odbywają się średnio 7 razy w tygodniu w siedzibie

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który znajduje się w budynku
Przychodni Rejonowej przy ul. Kościuszki 2, posiedzenia składu orzekającego z lekarzem okulistą
odbywają się w Salonie Optycznym „ Tracewicz”, przy ul. Grunwaldzkiej 4.

6.Liczba wydanych legitymacji
Tab. V.5.
Rok 2008

Rok 2009

dzieci

201

156

dorośli

938

1229

RAZEM

1139

1385

Liczba wniosków przesuniętych z 2009 r. na 2010 r.- 290 (z 2008 na 2009 – 711)
Dodatkowo: wniosków umorzonych (zgon i wycofanie na prośbę wnioskodawcy) – 22;
pozostawionych bez rozpatrzenia(braki formalne, niestawienie się na komisję i
nieusprawiedliwionych nieobecności) – 74; wysłanych według właściwości – 3; wysłane do
WZON celem rozpatrzenia ze względu na dok. med.-115

Od początku 2008 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności został
włączony w ogólnopolską sieć informatyczną Krajowy System Monitoringu Orzekania o
Niepełnosprawności (KSMOON) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia
i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o
Niepełnosprawności (Dz. U. 228, poz. 1681). Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem dane
osobowe wprowadzane i przechowywane są w wersji elektronicznej.

VI.
1.

ZEWNETRZNE ŚRODKI FINANSOWE

Realizacja projektu systemowego „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
aktywnie integruje” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet VII
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Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie.
Projekt systemowy był skierowany do:
osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie pozostających
w zatrudnieniu oraz korzystających z usług pomocy społecznej;
młodzieży w wieku 15 – 25 lat pochodząca z placówek opiekuńczo
– wychowawczych i rodzin zastępczych.
Dodatkowo 5 osobom posiadającym orzeczeni o znacznym stopniu
niepełnosprawności został sfinansowany wyjazd wraz z opiekunem. Ponadto opiekunom
uczestniczącym w wyjeździe zorganizowano warsztat dla asystentów osób
niepełnosprawnych.
Tabela VI.1 Środki finansowe przeznaczone na Projekt systemowy
Wydatki w 2009 roku – ogółem
176.690,10 zł

Dofinansowanie

Wkład własny

153.560,10

23.130,00 zł*

*poniesiony ze środków PFRON
Tabela VI.2 Osoby objęte wsparciem w ramach Projektu systemowego
Liczba osób objętych
wsparciem

Formy wsparcia
Aktywizacja zdrowotna, zawodowa i społeczna:

161

turnus rehabilitacyjny;
warsztat aktywizujący;
spotkania klubu samopomocowego.
Aktywizacja zdrowotna, zawodowa i społeczna:

162

turnus rehabilitacyjny;
warsztat aktywizujący.
Integracja społeczna i zawodowa:
warsztat kompetencji społeczno - zawodowych;

163

kurs prawa jazdy kat. B.
Razem:

48

osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie pozostające w zatrudnieniu oraz korzystające z usług pomocy społecznej
osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie pozostające w zatrudnieniu oraz korzystające z usług pomocy społecznej
3
młodzież w wieku 15 – 25 lat pochodząca z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych
1
2
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2.

Realizacja projektu „Wszystkie dzieci nasze” współfinansowanego ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zorganizowana została kampania informacyjno – promocyjna dotycząca tworzenia rodzin
zastępczych. Odbyły się 4 spotkania edukacyjne, w których uczestniczyli pedagodzy,
nauczyciele i przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej ze wszystkich gmin powiatu
(101 osób). Przygotowano i rozdystrybuowano materiały informacyjno-promocyjne
(plakaty, ulotki, informatory), informacje ukazały się w lokalnych mediach. Na
zakończenie projektu odbyła się konferencja z okazji Roku Rodzinnej Opieki Zastępczej.
Tabela VI.3 Materiały przygotowane w ramach kampanii
Materiały promocyjne

Ilość

1.
2.
3.
4.
5.
6.

200
600
200
3
3
6

Plakaty
Ulotki
Informatory
Spoty telewizyjne
Audycje radiowe
Artykuły w prasie

Tabela VI.4 Środki finansowe przeznaczone na projekt

3.

Całość zadania

Dofinansowanie

Wkład własny

14.003,03 zł

11.200,00 zł

2.803,03 zł

Realizacja projektu „Twoje problemy naszym wyzwaniem” – PCPR wspiera rodziny
zastępcze współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach projektu zorganizowano:
szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów,
budowania więzi rodzinnych oraz doskonalenia umiejętności opiekuńczo
– wychowawczych;
specjalistyczne poradnictwo (psycholog, pedagog, radca prawny) – punkty
konsultacyjne w Ostródzie i w Morągu;
spotkania grup wsparcia.

Tabela VI.5 Formy wsparcia realizowane w ramach projektu
Ilość

Formy wsparcia
1. Szkolenia

10 h
24

2. Specjalistyczne poradnictwo
3. Grupy wsparcia

100 h
12 h

Tabela VI.6 Środki finansowe przeznaczone na Projekt
Całość zadania

Dofinansowanie

Wkład własny

11.300,30 zł

9.040,00 zł

2.260,30 zł

4.

Wyróżnienie za przygotowany projekt z przeznaczeniem na budowanie i rozwój
lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie otrzymało wyróżnienie za projekt
„Twoje problemy naszym wyzwaniem” – PCPR wspiera rodziny zastępcze w formie
nagrody finansowej – 7.000 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na budowanie
i rozwój lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Ostródzkim. Cel
ten został realizowany poprzez powołanie Zespołu Programowego oraz opracowanie
i przygotowanie „Lokalnego Systemu Wspierania Dziecka i Rodziny w Powiecie
Ostródzkim na lata 2010 – 2015”.

5.

Przygotowanie projektu „Bądź aktywny – zainwestuj w siebie”
PCPR przygotował wniosek aplikacyjny w ramach projektu konkursowego (Priorytet
VII, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznych) i otrzymał dofinansowane w kwocie 408.960,00 zł
z przeznaczeniem na aktywizację społeczną i zawodową 50 osób niepełnosprawnych.
Projekt jest realizowany od 1.03.2010 r. do 28.02.2011 r.

6.

Inne działania
6.1. Prenumerata „Paczki Integracja”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie prenumeruje bezpłatny magazyn
„Integracja” i dystrybuuje go następnie wśród ośrodków pomocy społecznej,
stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i swoich klientów.
6.2. Uczestnictwo w VI edycji „Kampanii parkingowej”
W kwietniu 2009 roku realizowana była akcja ogólnopolska np. Kampania parkingowa,
w której PCPR wziął aktywny udział poprzez dystrybucję plakatów i ulotek
w instytucjach i organizacjach na terenie Powiatu Ostródzkiego.
6.3. Program „A kuku”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie aktywnie włączyło się w realizuję ogólnopolskiego
programu Fundacji Oriflame Dzieciom i Fundacji Przyjaciółka pn. „a Kuku”.
Realizowana akcja zakładała spełnianie potrzeb i marzeń dzieci wychowujących się
w rodzinach zastępczych. Rodziny z Powiatu Ostródzkiego otrzymały informację
o realizowanej akcji oraz bezpośrednią pomoc podczas wypełniania dokumentacji
i przygotowania wniosku. Dotychczas zrealizowanych 10 marzeń, a kolejne 14 oczekuje
na finansowanie.
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6.4. Udział w kampanii społecznej „Kocham – reaguje”
PCPR aktywnie włączył się w realizację kampanii poprzez pozyskanie i dystrybucję
materiałów informacyjnych (plakatów, ulotek, folderów) wśród nauczycieli i pedagogów
szkół podstawowych w Powiecie Ostródzkim.

VII. Informacje dodatkowe
W 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie zatrudniało 19 osób w
tym 2 osoby na zastępstwo (2 osoby przebywały na zwolnieniach lekarskich a następnie
na urlopach macierzyńskich). W tej liczbie 3 osoby posiadają orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności. W ten sposób PCPR dobrym przykładem wspiera zarówno politykę
prorodzinną jak i politykę wspierania osób niepełnosprawnych. W ponad dziesięcioletniej
historii istnienia i działania Centrum naszym pracownikom urodziło się łącznie ponad 10ro dzieci
Praktycznie wszyscy pracownicy Centrum kwalifikują się wykształceniem wyższym w
tym dodatkowymi studiami podyplomowymi.
W kwietniu 2009 roku zakupiliśmy samochód służbowy marki Volkswagen Caddy, który
użytkowany jest przez pracowników Centrum w celu realizacji zadań służbowych na
terenie powiatu. Również wykorzystywany jest do wyjazdów służbowych poza teren
powiatu (Olsztyn, Elbląg, w tym w ramach realizacji zadania Starosty – obsługa
Powiatowej Społecznej Rady ds.. Osób Niepełnosprawnych).

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
dla Powiatu Ostródzkiego
na rok 2010
1. Ważkim problemem, który coraz wyraźniej staje przed Powiatowym Centrum jest
kwestia rozważenia możliwości zmiany siedziby. Aktualne powierzchnie biurowe,
które użytkujemy od 7 lat stają się coraz mniej adekwatne do zakresu zadań jakie
wykonujemy i potrzeb personalnych. Od ubiegłego roku realizujemy zadania przy
wykorzystaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej (Kapitał Ludzki
– wnioski systemowe, wnioski konkursowe), na obsługę których PCPR zwiększył
zatrudnienie o 1 etat choć przepisy mówią o konieczności zatrudnienia co najmniej 3
osób (umowy zlecenia i o pracę na czas określony). Głęboko wierzymy, że w
planowanej siedzibie Starostwa Powiatowego (tzw. koszarowcu) adekwatne do zadań
miejsce otrzyma również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Powiatowym
Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (o którym jeszcze będzie mowa
poniżej)
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2. Kolejny raz wyrażam potrzebę dokonania poprawy funkcjonowania Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie finansowania i
warunków lokalowych (patrz pkt. 1). Poprawa funkcjonowania polegać ma na
zwiększeniu budżetu dla Zespołu w celu sprawniejszego zarządzania kadrą lekarzyorzeczników. Utrzymywany przez Wojewodę koszt jednostkowy orzeczenia, który na
2010 rok nadal wynosi 100 zł jest niewystarczający. Zwiększone zapotrzebowanie
społeczne (większa ilość wniosków o wydanie orzeczenia – w marcu br. został pobity
rekord w ilości złożonych wniosków – 491 szt.), i tworzące się „wąskie gardło”
wynikające z określonej liczby lekarzy orzeczników (nie są w stanie dużo więcej
orzekać) i brak chętnych kandydatów na orzeczników (niezbyt wysokie
wynagrodzenie przy dużej odpowiedzialności i dużej różnicy w odniesieniu do
wynagrodzeń w innych systemach orzeczniczych i przy kontraktach z NFZ)
powoduje, że zespół stale boryka się z pewną liczbą wniosków oczekujących.
Napomknę, że poszukiwaliśmy lekarzy poprzez ogłoszenie prasowe i ogłoszenie w
Izbie Lekarskiej – niestety jak dotąd bezskutecznie. Pomimo to na koniec 2009 roku
zeszliśmy do niespełna 300 wniosków oczekujących, co jednakże już zostało
zachwiane tak dużym spływem wniosków w miesiącu marcu br. Do tego mała
powierzchnia biurowa jaką dysponuje Zespół - (brak jeszcze jednego pomieszczenia
administracyjnego a nie stać nas na wynajem kolejnego) składają się na ogólne
bolączki jakie doskwierają przy realizacji tego zadania. Wiele koncepcji działania
systemu orzeczniczego, jakie wychodzą z Ministerstwa, stawiają pod znakiem
zapytania, czy aktualny kształt zostanie i jak długo zachowany. Jedną z koncepcji jest
przeniesienie obowiązku finansowania pracowników na samorząd powiatowy. Gdyby
ta wizja miała się ziścić na samorząd powiatowy spadł by obowiązek finansowania 3
do 4 pracowników administracyjnych zatrudnionych w Zespole.
3. Następnym elementem wymagającym rozpatrzenia jest kwestia zabezpieczenia
środków na działalność organizacji pozarządowych działających na polu pomocy
społecznej i osób niepełnosprawnych. Od wielu lat wspieramy działania organizacji
pozarządowych. Wiele zadań samorządu powiatowego realizowanych jest na nasze
zlecenie przez te organizacje. Dlatego też nie należy zapominać o tym sektorze.
Działania takich organizacji uzupełniają a niejednokrotnie wyręczają działania
jednostek samorządowych. Jest to szczególnie wskazane w przypadku
wykorzystywania przez te organizacje grup wolontariuszy. Z roku na rok zauważamy
niekorzystne zjawisko zmniejszania środków przeznaczonych na ten cel, szczególnie
w przypadku działań organizacji działających na rzecz środowisk osób
niepełnosprawnych (co wynika poniekąd z coraz mniejszych środków otrzymywanych
przez powiat z PFRON-u). W dobie rozkwitu sektora pozarządowego może to
postawić nasz powiat w niekorzystnym świetle jako mało otwarty na współpracę z
organizacjami NGO. Rozumiejąc jednakże problemy finansowe związane z trwającym
ogólnoświatowym kryzysem wskazujemy na potrzebę zabezpieczenia tychże potrzeb
w miarę możliwości finansowych powiatu i nachylenie się nad problemem w latach
następnych.
4. W roku ubiegłym określiłem, że z nadzieją oczekujemy nowelizacji przepisów ustawy
o pomocy społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. W tym roku określę,
że z niepokojem ale i nadal z pewną nutką nadziei. Ponad dekada działania PCPR
przyniosła wiele cennych i interesujących doświadczeń i zmian. Wprowadziliśmy w
życie idee działania rodzicielstwa zastępczego jako rodzin zawodowych i pogotowi
rodzinnych. Niestety zainteresowanie społeczeństwa jest nadal nieadekwatne do
potrzeb, pomimo wielu naszych działań edukacyjno-promocyjnych. Potrzeby z kolei
wynikają z minimalnego zaangażowania gmin w tworzenie systemów pomocy dziecku
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i rodzinie, czego smutną i negatywną konsekwencją jest duża ilość ingerencji sądu
rodzinnego we władzę rodzicielską co obciąża następnie powiat. Planowane od ponad
2 lat zmiany mają wprowadzić obowiązek partycypowania gmin w utrzymaniu
spokrewnionych rodzin zastępczych i zwiększania się udziału w tym utrzymaniu wraz
z przedłużającym się czasem pobytu dziecka poza rodziną naturalną. Ma to być
imperatyw wymuszający na gminach podejmowanie działań zmierzających do
wspierania rodzin dysfunkcyjnych w celu ich przywrócenia dla społeczeństwa a tym
samym powrotu dziecka do rodziny. Jednakże zapisy tejże nowelizacji wprowadzają
kilka dość kontrowersyjnych zapisów, jak m.in. przekazanie rodzin spokrewnionych w
gestię gmin (rozbicie tworzonego od ponad 10 lat systemu) czy umiejscowienie
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w strukturach samorządu wojewódzkiego co jest
naszym zdaniem zbytnią centralizacją działań. Zupełnie inną kwestią jest oczywiście
rewolucyjne zmniejszanie ilości statutowych miejsc w placówkach całodobowych
(domach dziecka), przy nadal ogromnym zainteresowaniu a wręcz konieczności
umieszczania w takich jednostkach dzieci na podstawie orzeczeń sądowych. Również
utworzenie mieszkań chronionych z wykorzystaniem mienia powiatowego znacznie
ułatwiłoby zarządzanie usamodzielnianymi wychowankami rodzin zastępczych i
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Bardzo ważkim staje się zatem pytanie; czy
należy uruchomić kolejne placówki opiekuńczo-wychowawcze?
5. W tym miejscu powtórzę problem postawiony już rok temu i nadal dla nas niezwykle
ważny - PCPR od początku swego istnienia posiłkował się osobami nie będącymi
pracownikami a jedynie realizującymi staże absolwenckie lub osobami zatrudnionymi
w ramach innych tymczasowych form zatrudnienia. To powodowało, że były
zatrudniane osoby młode, bez doświadczenia, głównie kobiety a konsekwencją tego z
kolei była duża absencja tychże pracowników związana z rodzeniem dzieci (w ciągu
10 lat pracownikom PCPR-u urodziło się ponad 10-ro dzieci). Naszą misją jest
niesienie pomocy rodzinom więc i pracownicy w ten nurt się wpisują. Jednakże
potrzeby firmy w zakresie trwałego zatrudnienia pracowników z doświadczeniem jest
niezmiernie duża.
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