INFORMACJA
o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy oraz
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy zostało utworzone
Uchwałą Rady Powiatu w Nidzicy nr V/7/99 z dnia 24 marca 1999 r. jako
samodzielna jednostka organizacyjna wchodząca w skład powiatowej
administracji zespolonej.
Centrum zostało powołane do realizacji zadań własnych powiatu z zakresu
pomocy społecznej, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
powiatowi do realizacji, zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz zadań powiatu zapisanych w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Nadzór merytoryczny nad działalnością PCPR sprawuje Wydział Polityki
Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.
z 2013r. poz. 182)
3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 135)
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 14
poz. 92 ze zm.)
5. Innych ustaw i rozporządzeń.
ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, zapisanych w ustawie
o pomocy społecznej należy:
1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest
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integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z
właściwymi terytorialnie gminami.
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe
ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze.
4. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w
przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe
ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
5. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze
środowiskiem.
6. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
7. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej
gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych
domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
8. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
9. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
10. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu
powiatu.
11. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.
12. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym
tworzenie i realizacja programów osłonowych.
13. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego z
zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
14. Sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej.
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Zadania z zakresu administracji rządowej zapisane w ustawie o pomocy
społecznej:
1. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu
integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia.
2. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
3. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
4. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
Do zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, zapisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej należy:
1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących
rozwoju pieczy zastępczej.
2. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych,
rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych.
3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczowychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez
wspieranie procesu usamodzielnienia.
4. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych.
5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.
6. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne
domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora
placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.
7. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności
przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia i
specjalistycznego poradnictwa.
8. Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku
niezbędnych badan lekarskich.
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9. Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej
lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i pełniących funkcję
rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej i
prowadzących rodzinny dom dziecka oraz przekazywanie danych z
rejestru do sądu.
10. Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy
społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do
umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
11. Finansowanie:
- świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu,
umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka,
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego
powiatu,
- pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczowychowawcze lub regionalne palcówki opiekuńczo-terapeutyczne,
- szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla
rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz
dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
12. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich wojewodzie,
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
13. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu
zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej przez rodziców za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Zadania z zakresu administracji rządowej zapisane w ustawie o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich oraz na podstawie uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

4

Zadania PCPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:
- przygotowanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
na przyjęcie dziecka,
- umożliwienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka
uzyskanie porady w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii,
- współpraca z sądem oraz informowanie, co najmniej raz na 6 miesięcy,
właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka,
- w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka informowanie sądu o możliwości
powrotu dziecka do jego rodziny, załączając opinię gminy lub podmiotu
prowadzącego pracę z rodziną i opinię koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej.
Zadania PCPR wynikające z innych ustaw
1. Zadania powiatu
niepełnosprawnych.

w

zakresie

rehabilitacji

społecznej

osób

 z zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii
zajęciowej.
2) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych.
3) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.
4) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne
i
środki
pomocnicze
przyznawane
osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
5) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych
i jednostek organizacyjnych.
6) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych.
7) Zlecanie i dofinansowywanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym.
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8) Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z
prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu
powiatu i województwa.
 z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności
Zadanie to dla Powiatu Nidzickiego realizuje Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie, gdyż Zespół ten – na
podstawie decyzji Wojewody – obejmuje obszarem swego działania Powiat
Szczycieński i Nidzicki.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy działa w oparciu o statut
zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 27
kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nidzicy, regulaminu organizacyjnego przyjętego Uchwałą Nr
199/2012 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nidzicy oraz Zarządzenia Nr Z/31/2011 Starosty Nidzickiego z dnia
1 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej.
W skład wewnętrznej struktury organizacyjnej wchodzą:
1. Zespół ds. pieczy zastępczej
w tym: a) stanowisko pracy ds. pomocy instytucjonalnej
b) stanowisko pracy ds. pomocy rodzinie
c) stanowisko pracy ds. pomocy środowiskowej
d) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa zlecenie)
2. Zespół ds. pomocy osobom niepełnosprawnym
w tym: a) stanowisko pracy ds. pomocy osobom niepełnosprawnym
b) stanowisko pracy doradcy osób niepełnosprawnych
(osoba zatrudniona ze środków POKL na czas realizacji projektu systemowego)

3. Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego
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w tym: a) radca prawny (umowa zlecenie)
b) psycholog (umowa zlecenie)
c) pedagog (umowa zlecenie).
4. Księgowa.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Realizacja zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
finansowana była w 2013r.:
1. Ze środków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacja na
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej skierowanych przed 1 stycznia
2004 r., dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
dotacja na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców
przemocy, dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dotacja na
dodatki dla pracowników socjalnych).
2. Ze środków własnych Powiatu Nidzickiego (pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kontynuowanie
nauki, usamodzielnienia i pomoc rzeczowa dla wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, dofinansowanie
działalności Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej, funkcjonowanie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, finansowanie poradnictwa
specjalistycznego).
3. Ze środków pozabudżetowych (2,5% od kwoty wykonanych zadań z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
4. Ze środków pozyskanych w ramach projektów i programów.
KLIENCI POMOCY SPOŁECZNEJ
Naszymi klientami są między innymi:
-

rodziny zastępcze,
dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych,
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej,
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-

pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomocy,
osoby niepełnosprawne,
osoby uzależnione, współuzależnione oraz ofiary przemocy domowej,
mieszkańcy powiatu ubiegający się ustalenie niepełnosprawności.

WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI PCPR
Rodzinna piecza zastępcza
Wszystkie rodziny zastępcze oraz rodzinny dom dziecka objęte pomocą
finansową zostały utworzone na podstawie postanowienia Sądu. W rodzinnej
pieczy zastępczej umieszczane są dzieci, które są pozbawione całkowicie lub
częściowo opieki rodzicielskiej.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodziny zastępcze
- spokrewnione
- niezawodowe
- zawodowe, w tym:
a) zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (w której można
umieścić nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy nie dłuższy
niż 8 miesięcy),
b) zawodowa specjalistyczna,
2) rodzinne domy dziecka.
Ponadto, zgodnie z art. 234 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem
wielodzietne rodziny zastępcze działające na podstawie przepisów
dotychczasowych funkcjonują do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy
zawartej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż przez
okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Na terenie powiatu
nidzickiego funkcjonują 3 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem
wielodzietne rodziny zastępcze.
W 2013r. na terenie powiatu funkcjonowało 37 rodzin zastępczych i 1 rodzinny
dom dziecka, w których przebywało 71 dzieci, wśród których było:*
-

21 spokrewnionych rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie naszego
powiatu, w których umieszczono 25 dzieci,
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-

12 niezawodowych rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie naszego
powiatu, w których umieszczono 20 dzieci,
3 rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne na terenie naszego powiatu,
w których umieszczono 14 dzieci,
1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,
w której przebywało 5 dzieci,
1 rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.

Ponadto dzieci z Powiatu Nidzickiego były umieszczane w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów. I tak:
-

1 wychowanek przebywał w 1 spokrewnionej rodzinie zastępczej
zamieszkałej na terenie innego powiatu,
3 dzieci przebywało w 3 niezawodowych rodzinach zastępczej na terenie
innego powiatu,
10 dzieci przebywało w 4 zawodowych rodzinach zastępczych na terenie
innego powiatu,
1 dziecko przebywało w zawodowej rodzinie zastępczych pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego na terenie innego powiatu,
5 dzieci w rodzinnym domu dziecka na terenie innego powiatu.

*) liczba dzieci i rodzin nie sumuje się, gdyż jedno dziecko mogło przebywać w różnych formach
rodzinnej pieczy zastępczej.

Łącznie wydatki na rodziny zastępcze oraz rodzinny dom dziecka w 2013r.
wynosiły:
1.243.020,81zł
Kwota ta została przeznaczona na:
- świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w różnych
formach rodzinnej pieczy zastępczej
698.913,99 zł
- wydatki związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej lub rodzinnego
domu dziecka
5.500,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci
3.847,00zł
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego,
w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka
18.855,04 zł
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- wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin
zastępczych wielodzietnych, zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego i dla prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób
do pomocy
314.041,94 zł
- świadczenie dla rodzin zastępczych w innych powiatach

201.862,84 zł

W ciągu 2013 r. w oparciu o Postanowienie Sądu utworzono 3 spokrewnione
rodziny zastępcze dla 3 dzieci oraz 2 niezawodowe rodziny zastępcze dla
5 dzieci. Ponadto 6 dzieci z terenu naszego powiatu zostało umieszczonych na
terenie innych powiatów w tym: 1 dziecko na terenie powiatu działdowskiego i
5 dzieci na terenie powiatu nowomiejskiego. W 2013r. spośród 4 dzieci, które
ukończyły 18 rok życia, tylko 2 opuściło spokrewnioną rodzinę zastępczą.
Według stanu na 31 grudnia 2013r. w ewidencji figurowały 34 rodziny
zastępcze (w tym: 18 spokrewnionych rodzin zastępczych, 12 niezawodowych
rodzin zastępczych, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego oraz 3 rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne) i 1 rodzinny dom
dziecka, w których było umieszczonych łącznie 62 dzieci.

Usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych
Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka pełnią swoją funkcję do czasu
unormowania faktycznej sytuacji dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 lat, a
po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, mogą otrzymywać świadczenie do
czasu podejmowania nauki przez dziecko, nie dłużej niż do ukończenia przez
nie 25 roku życia.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. w rodzinnej pieczy zastępczej
po ukończeniu 18 roku życia pozostało 5 pełnoletnich wychowanków
kontynuujących naukę.
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinną formę opieki
zastępczej przysługuje:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.

10

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej na czas
nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli kontynuuje
naukę:
a) w szkole;
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli;
c) w uczelni;
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem
usamodzielnienia;
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
Pomoc na usamodzielnienie może być wypłacona po ukończeniu przez
wychowanka szkoły lub w uzasadnionych przypadkach, w trakcie nauki
szkolnej.
W 2013r. rodzinę zastępczą opuściło 2 wychowanków, którzy kontynuują
naukę.
Kwota pomocy wypłacona w 2013r. dla usamodzielnionych wychowanków
rodzin zastępczych wynosiła 81.222,61 zł i była przeznaczona na:
- kontynuowanie nauki przez 15 wychowanków

- 72.987,61zł

(w tym 14 wychowanków z lat poprzednich)

- pomoc rzeczową na usamodzielnienie dla 1 wychowanka
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 wychowanka

- 4.941,00zł
- 3.294,00zł

Pomocy finansowej udziela się wychowankom na podstawie Programu
usamodzielnienia, w którym wychowanek określa dalszą swoją drogę życiową
i wyznacza opiekuna, który wspiera go w działaniach mających na celu życiowe
usamodzielnienie.
Pomoc na kontynuowanie nauki może być wypłacana wychowankowi do
ukończenia 25 lat życia.
Według stanu na 31 grudnia 2013 r. w ewidencji figurowało 12 wychowanków
kontynuujących naukę po opuszczeniu rodzinnej pieczy zastępczej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Placówki opiekuńczo-wychowawcze dzielą się na:
- placówki wsparcia dziennego (Świetlice – organizują czas wolny dziecka i
utrzymują stałą współpracę z rodziną dziecka),
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- placówki interwencyjne (Pogotowie Opiekuńcze – zapewniają dziecku
doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej nie dłużej niż przez 3
miesiące. Do placówki interwencyjnej przyjmowane są dzieci od 11-go
roku życia),
- placówki rodzinne (Rodzinne Domy Dziecka – tworzą jedną wielodzietną
rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub
przysposabiającej. W placówce może przebywać od 4 do 8 dzieci lub
więcej w przypadku konieczności przyjęcia licznego rodzeństwa),
- placówki socjalizacyjne (Domy Dziecka – zapewniają dziecku
całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne
potrzeby. W Domu Dziecka umieszcza się dzieci, dla których nie
znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej. W placówce nie
powinno jednocześnie przebywać więcej niż 30 dzieci),
- placówki wielofunkcyjne – zapewniają dziecku całodobową opiekę oraz
wychowanie realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczowychowawczej wsparcia dziennego, typu interwencyjnego i socjalizacyjnego.
W 2013r. ze środków powiatu dofinansowana była działalność jednej placówki
wsparcia dziennego – Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej, funkcjonującej
przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Nidzicy.
Świetlica otrzymała od Wojewody wpis do Rejestru Placówek OpiekuńczoWychowawczych jako placówka wsparcia dziennego – nr wpisu PS.IV.9019VIII/1/03 z dnia 13 stycznia 2003 r.
Do Świetlicy uczęszcza 30 wychowanków (dzieci i młodzież w wieku od 5 do
18 roku życia). Są to dzieci z rodzin:
 obciążonych niepełnosprawnością członka rodziny,
 zagrożonych uzależnieniami,
 zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo.
Placówka kształtuje osobowości dzieci poprzez zapewnienie odpowiednich
warunków, które sprzyjają rozwojowi zainteresowań poprzez ekspresję
plastyczną, muzyczną i kulturalno-sportową. Dzieci młodzież miały możliwość
skorzystania z zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez wychowawców.
Zapewnione miały również ciekawe formy spędzania czasu wolnego,
wypoczynku, rekreacji. W ramach zajęć z zakresu gospodarstwa domowego
dzieci i młodzież miały możliwość skorzystania z jednego ciepłego posiłku oraz
nauki samodzielnego przygotowania posiłku regeneracyjnego.
Roczny koszt funkcjonowania Świetlicy w 2013r. wyniósł 39.401zł,
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Na terenie powiatu wg stanu na 31 grudnia 2013r. funkcjonowała jedna
placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego to jest Rodzinny Dom
Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Nidzicy. Placówka rozpoczęła
swoje funkcjonowanie od 1 lutego 2008 r. Powiat Nidzicki zlecił realizację tego
zadania na podstawie konkursu ofert Caritas Archidiecezji Warmińskiej w
Olsztynie.
W RDDz wg stanu na 31 grudnia 2013r. przebywało 6 dzieci, a w ciągu roku –
w miesiącach: I – II – 7 dzieci, III – IX – 8 dzieci, XI-XII – 6 dzieci( w
przypadku 2 dzieci zakończył się proces adopcyjny).
Koszt działalności Rodzinnego Domu Dziecka wyniósł 201.628,90zł, w tym ze
środków powiatu – 177.529,40 zł, ze środków własnych - 24.099,46zł. Ponadto
RDDz otrzymał środki finansowe w kwocie 5.800zł na doposażenie placówki.
Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w RDDz w 2013r. wynosił od 1
lutego 2013r. – 1.919,04zł
Na terenie powiatu nie ma placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego i interwencyjnego.
Dzieci z naszego powiatu, które na podstawie Postanowienia Sądu są kierowane
do placówek, umieszczane są na terenie innych powiatów.
W 2013r. umieszczono 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w
Pasymiu.
W 2013r. żadne dziecko nie opuściło placówek opiekuńczo-wychowawczych
socjalizacyjne (Domy Dziecka). W trakcie 2013r. w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie powiatu i poza powiatem przebywało 25 dzieci z
naszego powiatu, i tak:
- w placówce rodzinnej na terenie powiatu

- 8 dzieci

- w placówce rodzinnej poza powiatem

- 4 dzieci

- w placówkach socjalizacyjnych

- 13 dzieci
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Koszty ponoszone za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych powiatów w 2013 r. przedstawiały się następująco:

Koszt

Nazwa placówki

utrzymania

Ilość

jednego

dzieci

wychowanka

*)

Kwota
wydatkowana
w 2013r.

PLACÓWKI RODZINNE
Rodzinny Dom Dziecka w Ełku
2.600,52

4

95.553,96

PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE
Dom dla Dzieci w Pasymiu
3.035,71

3

61.535,62

Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom
w Mrągowie

2.882,32

2

68.647,80

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza im. Janusza Korczaka w
Bartoszycach

3.959,05

5

239.219,50

Dom Dziecka w Olecku

3.070,60

3

111.464,64

---

---

576.421,52

Razem

*) ilość dzieci w placówkach nie sumuje się, gdyż dzieci mogły być przenoszone w ciągu roku
między placówkami

Według stanu na 31 grudnia 2013r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wszystkich typów poza powiatem i na terenie powiatu przebywało 23 dzieci z
naszego powiatu.
Usamodzielnieni wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przebywać dzieci do 18-go
roku życia. Po uzyskaniu pełnoletności mogą nadal przebywać w placówkach
jeśli kontynuują naukę, którą rozpoczęli przed osiągnięciem pełnoletności
podczas pobytu w placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat życia.
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Z osobą pełnoletnią opuszczającą placówkę sporządza się Program
usamodzielnienia, określający jej dalszą drogę życiową. Osoba
usamodzielniania wyznacza opiekuna, który czuwa nad realizacją Programu
usamodzielnienia i wspiera wychowanka w dążeniach do uzyskania stabilizacji
życiowej to jest ukończenie możliwie najwyższego wykształcenia, zdobycie
zawodu, znalezienie zatrudnienia, uzyskanie odpowiednich warunków
mieszkaniowych.
W 2013r. 3 wychowanków opuściło Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.
Wychowankom opuszczającym placówkę przysługuje pomoc na:
- kontynuowanie nauki (w trakcie trwania nauki),
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej (w każdym czasie w okresie od
opuszczenia placówki do ukończenia nauki),
- na usamodzielnienie (po ukończeniu nauki lub w trakcie nauki).
Łącznie w 2013r. naukę kontynuowało 8 wychowanków i otrzymali z tego
tytułu pomoc na kwotę 31.465,25zł.
Według stanu na 31 grudnia 2013r. w ewidencji figurowało 6 wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Domy Pomocy Społecznej
Na terenie powiatu funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy. Stowarzyszenie
posiada zezwolenie Wojewody Nr PS.II.Sk.9013/9/06 z dnia 2 listopada 2006 r.
na prowadzenie tego typu Domu dla 24 osób.
Poziom świadczonych przez DPS usług spełnia wymagane standardy określone
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz.182
ze zm) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27
sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 poz. 964).
Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej powiat otrzymuje dotację z
budżetu województwa na każdego mieszkańca, który został skierowany do DPS
przed 1 stycznia 2004 r.
Od 1 stycznia 2004 r. zmieniły się zasady kierowania do domów pomocy
społecznej. Jest to obecnie zadanie gminy, która kieruje swojego mieszkańca do
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odpowiedniego typu domu pomocy społecznej i pokrywa część kosztów za jego
pobyt.
W 2013r. określono koszt utrzymania jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej
w Napiwodzie na kwotę 3.096,94zł.
W 2013r. otrzymana dotacja z budżetu Wojewody na funkcjonowanie DPS w
Napiwodzie wynosiła 639.872,00zł.
Dom osiągnął również dochody z opłat pensjonariuszy w wysokości
218.731,06zł i środków własnych w wys. 97.735,67. Ogółem wydatki na
utrzymanie 24 mieszkańców DPS wyniosły 956.338,73zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnych intelektualnie
Od 1 grudnia 2006 r. na terenie Nidzicy rozpoczął funkcjonowanie
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawnych intelektualnie.
Środki na działalność Domu pochodzą z dotacji wojewódzkiej.
W 2013r. całkowity koszt funkcjonowania Domu wyniósł 790.930,56zł i
wszystkie środki pochodziły z dotacji wojewódzkiej.
Statutowa liczba pensjonariuszy ŚDS wynosiła na 31 grudnia 2013r. 60 osób i 5
osób w miejscach całodobowego pobytu. Jednak w ciągu roku z usług Domu
korzystało 70 osób. Z usług placówki w 2013r. zrezygnowało 10 osób w tym: 4
osoby z powodu pogorszenia stanu zdrowia, 1 osoba na własny wniosek ze
względów osobistych, 1 osoba z powodu zmiany sytuacji rodzinnej, 1 osoba
podjęła zatrudnienie, 1 osoba podjęła staż, 1 osoba z powodu pobytu w
schronisku dla bezdomnych i 1 osoba z powodu umieszczenia w DPS.
Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i niepełnosprawnych intelektualnie z całego powiatu. Działania Domu
skierowane są do osób wymagających wsparcia w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji życiowych, zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, rekreacyjnokulturalnych, edukacyjnych i postępowania rehabilitacyjnego dostosowanego do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczestników.
Celem Domu jest utrzymanie osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym
środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji.
Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności
osób uczestniczących w zorganizowanych zajęciach, zmierzających do
osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej
oraz integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym.
Dom zapewnia uczestnikom zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne obejmujące:
- trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej.
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
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- terapię zajęciową,
- poradnictwo specjalistyczne pedagogiczne, socjoterapeutyczne i socjalne.
Zakres i poziom świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych
potrzeb uczestników, wynikających ze stopnia ich psychicznej sprawności.
Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami
uzależnienia oraz przemocy domowej
Na terenie powiatu został utworzony od 1 września 2004 r. Powiatowy Punkt
Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami uzależnienia oraz przemocy
domowej.
W 2013r. Punkt finansowany był ze środków powiatu. W punkcie zatrudnionych
było 3 specjalistów: psycholog, pedagog, prawnik.
Z porad specjalistów mogą korzystać zarówno ofiary jak i sprawcy przemocy
oraz osoby uzależnione i współuzależnione, rodziny borykające się problemami
opiekuńczo-wychowawczymi.
W 2013r. z porad specjalistów: pedagoga, psychologa, prawnika - skorzystało
łącznie 206 osób.
Porady udzielane przez specjalistów dotyczyły między innymi: uzależnień od
alkoholu i narkotyków, problemów przemocy domowej i rodzinnej, spraw
alimentacyjnych, ustalenia ojcostwa, ograniczenia władzy rodzicielskiej,
odpowiedzialności za długi współmałżonka, utworzenia rodzin zastępczych,
podziału majątku po rozwodzie, ustalenia uprawnień do różnych świadczeń w
tym do świadczeń z pomocy społecznej.
W Punkcie osoby potrzebujące pomocy i wsparcia mogą otrzymać wskazówki i
niezbędną wiedzę dotyczącą rozwiązania swojego problemu i informację o
możliwościach wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.
Poradnictwo jest prowadzone nieodpłatnie, dlatego mogą z niego korzystać
osoby, których nie stać na opłacenie porad specjalistów.
W 2013r. na funkcjonowanie Punktu została przeznaczona kwota 14.289,48zł.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i jednostkami
pomocy społecznej
W 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizując zadania
z zakresu pomocy społecznej współpracowało:
1) z innymi powiatami w zakresie:
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-

-

zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z powiatu nidzickiego w
rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie
innych powiatów.
zapewnienia opieki i wychowania w rodzinach zastępczych i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych dzieciom z innych powiatów na terenie
powiatu nidzickiego.
Zadania te realizowane były w oparciu o podpisane Porozumienia w sprawie
umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych z powiatami: będzińskim,
brodnickim, iławskim, mławskim, olsztyńskim ziemskim, ostrołęckim,
działdowskim, mrągowskim, oleckim, węgorzewskim, gminą Olsztyn oraz
w zakresie umieszczania dzieci w placówkach z powiatami: działdowskim,
ełckim, nowomiejskim, suwalskim, szczycieńskim, bartoszyckim. W roku
2013r. zostało zawartych 19 porozumień.
2) z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Nidzicy w zakresie:
- prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób wymagających
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.
Stowarzyszenie realizuje to zadanie na podstawie zawartej umowy w
wyniku otwartego konkursu ofert,
- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie,
Stowarzyszenie realizuje to zadanie na podstawie zawartej umowy w
wyniku otwartego konkursu ofert,
- prowadzenia Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej. Stowarzyszenie
realizuje to zadanie na podstawie zawartej umowy w wyniku otwartego
konkursu ofert.
- prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje to zadanie na podstawie umowy i otrzymuje
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (90% kosztów działalności) i ze środków Powiatu
(10% kosztów działalności)
3) z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Szczytnie w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu
niepełnosprawności na podstawie porozumienia zawartego między powiatami

4) Z Caritas Archidiecezji Warmińskiej w zakresie prowadzenia na terenie
Powiatu Nidzickiego Rodzinnego Domu Dziecka w Nidzicy
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5) z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim, który dofinansowuje
działalność Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu
Samopomocy funkcjonujących na terenie powiatu i sprawuje nadzór
merytoryczny nad placówkami pomocy społecznej
7) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie – realizacja projektu systemowego z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
8) z Sądem – Wydział Rodzinny i Nieletnich w zakresie realizacji postanowień
sądowych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
9) z innymi placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi,
urzędami, zakładami pracy – w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych,
10) z lokalną
prasą, która publikowała ogłoszenia o formach pomocy
świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz
mieszkańców powiatu oraz wspierała akcję promocyjną „Zostań rodziną
zastępczą” mającą na celu utworzenie nowych rodzin zastępczych na terenie
powiatu.
W 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy we współpracy
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie zorganizowało
szkolenia dla kadry ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu nidzickiego
a także we współpracy z Warmińsko – Mazurskim Sejmikiem Osób
Niepełnosprawnych powiatową debatę nt. sytuacji osób niepełnosprawnych z
terenu powiatu nidzickiego. Debata była okazją do zaprezentowania działań
podejmowanych na rzecz niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i
jednostki organizacyjne powiatu nidzickiego.

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w oparciu o otrzymane na ten cel środki
finansowe.
W 2013r. powiat nidzicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych kwotę 1.178.947zł na realizację zadań zapisanych w

19

ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 721ze zm.).
Rada Powiatu podjęła uchwałę o podziale tych środków na poszczególne
zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Z otrzymanych środków wydatkowano na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej w 2013r. kwotę 1.128.552zł, która została przeznaczona
na następujące zadania:
1) Dofinansowanie kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych:
- 14 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów na kwotę 16.593,00 zł
- 21 dzieci niepełnosprawnych i 17 opiekunów na kwotę 32.370,00 zł
Łącznie kwota dofinansowana do turnusów rehabilitacyjnych wyniosła
48.963,00zł (35 osób niepełnosprawnych i 22 opiekunów).
Ta forma pomocy cieszy się dużym zainteresowaniem. Osoby
niepełnosprawne chętnie korzystają
z pobytu w Ośrodkach
Rehabilitacyjnych, które służą nie tylko rehabilitacją leczniczą ale i
społeczną.
2) Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są dla 55 osób przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Są to osoby
ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
oraz osoby ze sprzężonymi różnorodnymi niepełnosprawnościami.
Na jednego uczestnika warsztatów PFRON corocznie przeznacza określoną
kwotę środków finansowych.
W 2013r. ze środków PFRON została przekazana na funkcjonowanie WTZ
kwota 813.780zł oraz ze środków powiatu kwota 90.420zł.
W Warsztatach jest utworzonych 11 pracowni (gospodarstwa domowego,
tkactwa i dziewiarstwa, krawiecka, ogrodnicza, stolarska, plastyczna i
uzdolnień
artystycznych,
komputerowo-poligraficzna,
ceramiczna,
gospodarcza, umiejętności społecznych, remontowo-modernizacyjna), w
każdej po 5 uczestników. Pracownią opiekuje się instruktor terapii
zajęciowej. Warsztat zatrudnia pracowników w wymiarze 18,75 etatu (na
następujących stanowiskach: kierownik, specjalista ds. rehabilitacji i
rewalidacji, instruktor terapii zajęciowej, pomoc terapeuty, logopeda,
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muzykoterapeuta, psycholog (umowa zlecenie), pielęgniarka, pracownik
socjalny, pracownik administracyjny, księgowa, kierowca).
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze.
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (rowery rehabilitacyjne,
materac rehabilitacyjny, wanna z hydromasażem) na kwotę 7.861,00zł, z
tego:
-

3 osoby dorosłe

-

3.742,80zł

-

3 dzieci

-

4.118,20zł

Dofinansowano zakup następujących przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych: aparaty słuchowe i wkładki uszne, pieluchomajtki,
balkoniki, cewniki i worki do zbiórki moczu, obuwie ortopedyczne, gorsety
korekcyjne, wózki inwalidzkie, materace i poduszki przeciwodleżynowe,
łuski na goleń i stopę, protezy uda i podudzia, proteza oczna, przedmioty
pionizujące, protezy piersi itp.
Na ten cel przeznaczono kwotę 168.073,00zł, w tym:
- 154.021,20zł
dla 440 osób dorosłych
-

14.051,80 zł

dla 33 dzieci

4) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych.
W 2013r. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych na kwotę
65.510,00zł otrzymało 10 osób niepełnosprawnych w tym 1 dziecko.
Środki te zostały przeznaczone na: dostosowanie pomieszczeń łazienki do
potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowę podjazdów, wyrównanie poziomu
podłóg, poszerzenie otworów drzwiowych, montaż poręczy i uchwytów w
ciągach komunikacyjnych, położenie płytek antypoślizgowych, montaż
krzeseł prysznicowych.
Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych na kwotę 8.045,00zł
otrzymało 6 osób dorosłych na elektryczny podnośnik wannowy,
elektryczny podnośnik kąpielowo-transportowy, krzesełko prysznicowe i
naprawę schodołazu.
5) Dofinansowanie ze środków PFRON imprez sportowo-rekreacyjnokulturalnych dla osób niepełnosprawnych.
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W 2013 roku dofinansowano 2 organizacjom pozarządowym 3 imprezy dla
osób niepełnosprawnych na kwotę 16.320,00zł:
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy

- 15.300,00zł

(2 imprezy: Koncert Radości i Nadziei 10.800zł, Powiatowe Dni Rodziny 4.500,00zł)

- Polski Związek Niewidomych Okręg
Warmińsko – Mazurski Koło w Nidzicy

- 1.020,00zł

(spotkanie wigilijne)

6) Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.
Za obsługę ww. zadań uzyskaliśmy z PFRON kwotę 36.833,00 złotych,
która jest dochodem powiatu.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
W 2013r. mieszkańców Powiatu Nidzickiego obsługiwał Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczytnie na podstawie podpisanego
Porozumienia. Obszar działania Zespołu w Szczytnie określił Wojewoda. Zespół
otrzymuje na swoją działalność dotację wojewódzką (od czerwca 2004 r. dotacja
wojewódzka przekazywana jest bezpośrednio na działalność Zespołu a nie do
poszczególnych powiatów).
W 2013 r. Zespół wydał 1369 orzeczeń dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego,
w tym:
- dla osób poniżej 16-go roku życia

- 505

- dla osób powyżej 16-roku życia

- 864

Zespół wydaje dla dzieci - orzeczenia o niepełnosprawności, a dla osób
dorosłych - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ustala się 3 stopnie
niepełnosprawności: lekki, umiarkowany, znaczny. Od orzeczenia wydanego
przez Powiatowy Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu w
Olsztynie.
W oparciu o posiadane orzeczenia osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o
różne świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, ulgi na
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przejazdy publicznymi środkami komunikacji, karty parkingowe, odpisy od
podatku na rehabilitację i leki, ulgi telekomunikacyjne, odpowiednie
zatrudnienie i szkolenie, środowiskowe wsparcie przy niezdolności do
samodzielnej egzystencji.
Posiadanie stopnia niepełnosprawności uprawnia te osoby do korzystania ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Szkolenia
W 2013r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy
uczestniczyli w szkoleniach, spotkaniach, seminariach, konferencjach
organizowanych przez różne jednostki szkolące, takich jak:
szkolenia: wdrażanie projektów systemowych, akademia innowacyjnych metod
pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społecznym, prawo zamówień
publicznych w instytucjach pomocy społecznej, praca z trudnym klientem język
migowy jako klucz do przełamywania barier w komunikacji z osobami z
zaburzeniami słuchu i mowy szkolenie dla kadry pomocy społecznej w zakresie
wsparcia ofiar handlu ludźmi, PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja
oraz szkolenia dotyczące wejścia w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej,
konferencje: krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć, zadania organizatora pieczy
zastępczej i ośrodka adopcyjnego w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej, konferencja podsumowująca wdrażanie PO KL w
woj. Warmińsko-mazurskim w roku 2013 „EFS przyszłością regionu w
perspektywie finansowej 2014-2020”,
spotkania: nt. skorygowanego narzędzia oceny zasobów pomocy społecznej,
zadania asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej –
współpraca przy przygotowaniu planu pracy z rodziną skoordynowanego z
planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej w celu szybszego
powrotu dziecka do rodziny biologicznej, spotkanie nt. uświadomienia potrzeby
ścisłej współpracy jednostek zajmujących się rodziną w środowisku lokalnym,
spotkanie dla jednostek samorządu terytorialnego nadzorujących realizację
zadań związanych z działalnością ośrodków wsparcia.
Praca socjalna w środowisku
Pracę socjalną w środowisku prowadzą pracownicy socjalni.
Pracownik socjalny dociera do środowisk na terenie całego powiatu
przeprowadzając wywiady środowiskowe i pomagając w rozwiązywaniu
problemów społecznych osobom i grupom społecznym wymagającym wsparcia.
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Pracownik socjalny dociera do rodzin zastępczych, rodziców biologicznych
dzieci umieszczonych w zastępczej formie opieki, do rodzin znajdujących się w
sytuacji kryzysowej, do osób niepełnosprawnych wymagających pomocy.
Aktywizuje i wspiera osoby w ich działaniach, aby mogły samodzielnie
wybrnąć z trudnej sytuacji życiowej, planuje i organizuje różne formy wsparcia i
pomocy dla osób i rodzin, kwalifikuje środowiska do różnych form pomocy,
sporządza bilans potrzeb na świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto udziela
wskazówek i pomocy w załatwianiu spraw życiowych, pomocy w uzyskaniu
poradnictwa specjalistycznego. Opracowuje z podopiecznymi Kontrakty
socjalne i Programy usamodzielnienia i nadzoruje ich realizację. Współdziała z
różnymi podmiotami w sprawach pomocy społecznej dla osób, rodzin i grup
społecznych wymagających wsparcia.
Programy, projekty, strategie
W 2013r. w Powiecie Nidzickim obowiązywały programy i strategie w zakresie
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych opracowane w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:
1)

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Nidzickim do 2015 roku” opracowana w 2005 r. i przyjęta Uchwałą Nr
XXVIII/157/05 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 18 lutego 2005 r.
Strategia jest punktem wyjścia do opracowania lokalnych programów
mających na celu wsparcie osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
zapobiegających marginalizacji społecznej, wspierających rozwój
jednostek i grup społecznych, aktywizujących środowisko lokalne.

2)

„Powiatowy Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 –
2013” opracowany w 2009r. i przyjęty Uchwałą Nr XXV/162/09 Rady
Powiatu w Nidzicy z dnia 25 lutego 2009r.
„Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nidzickim
na lata 2012 – 2014” opracowany w 2012r. i przyjęty Uchwałą Nr
XIX/147/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 czerwca 2012r.
„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20132017” opracowany w 2013r. i przyjęty Uchwałą Nr XXIV/188/2013 Rady
Powiatu w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2013r.

3)

4)

Strategia i programy są podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne (z
PFRON, MPiPS, EFS itp.) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i
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rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach konkursów i
projektów.
W 2013r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy realizowało:
● projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII
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 opracowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy pn.
„Szansa na przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem”
otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego (Instytucja Pośrednicząca) w wysokości
100.597,10zł. W realizację projektu wniesiono wkład własny w wysokości
10,5% alokacji tj.11.801,90zł (wkład własny pochodził ze środków PFRON
przyznanych samorządowi powiatowemu na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej.
Projekt skierowany był do 8 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Nidzickiego. W minionym roku jego uczestnikami byli wychowankowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nidzicy. Głównym celem
projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych. W ramach działań skierowanych do uczestników projektu
odbyły się: 1-dniowy wyjazd połączony z warsztatem integracyjnym, warsztat
profilaktyczno-adaptacyjny „Doświadczać siebie w pełni”, trening komunikacji
interpersonalnej z elementami asertywności „Tacy różni, a tacy sami”, warsztat
aktywizacji zawodowej „Pełnowartościowi zawodowo”, 14-dniowy pobyt na
turnusie rehabilitacyjnym, kurs zawodowy: Profesjonalny kelner – barman z
podstawą języka angielskiego, wyjazd integracyjny połączony z warsztatami
artystycznymi, kreatywności i warsztatem psychologicznym.
● program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. Programem
objętych zostało 7 sprawców przemocy domowej. Zadanie w całości
finansowane było z budżetu województwa w kwocie 10.500zł,
● pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. W ramach programu
przyznano dofinansowanie dla 53 osób niepełnosprawnych łącznie na kwotę
145.200,05zł (Moduł I i Moduł II).
Moduł I kwota – 48.010,00zł::
- dofinansowano zakup specjalistycznych sprzętów komputerowych wraz z
oprogramowanie na kwotę 12.350zł z powodu dysfunkcji narządu wzroku dla 3
osób,
- dofinansowano naprawę wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym na
kwotę 2.000zł dla 1 osoby,
- dofinansowano zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne dla 2 osób na kwotę 33.660,00zł.
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Moduł II kwota – 87.460,00zł
Przyznano dofinansowanie dla 47 studentów i uczestników szkół policealnych
posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności na kwotę
87.460,00zł w tym: na czesne – 55.965,00zł oraz na pokrycie kosztów
kształcenia – 31.495,00zł.
Pozostała kwota tj. 9.730,05zł stanowią koszty obsługi, ewaluacji i promocji
programu.
● program „Wyrównywanie różnic między regionami II”. W ramach
programu przyznano dofinansowanie do trzech projektów łącznie na kwotę
170.961,28zł,
- w ramach obszaru B – Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i
placówkach edukacyjnych – zostało przyznane dofinansowanie dla Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy w zakresie dostosowania pomieszczeń ZOZ na
potrzeby Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego na kwotę 150.000,00zł oraz dla
Gminy Kozłowo na wykonanie pochylni zewnętrznej przy budynku w którym
mieści się Zakład Rehabilitacji Leczniczej na kwotę 20.961,28zł
Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy zostało wydanych 1038
decyzji administracyjnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy jako organizator
rodzinnej pieczy zastępczej w 2013r. zorganizowało szkolenie dla kandydatów
na rodziny zastępcze. W szkoleniu wzięło udział 4 osoby (1 małżeństwo i 2
osoby samotne). W przypadku 1 osoby, dziecko było już umieszczone w trakcie
trwania szkolenia. W przypadku małżeństwa i 1 osoby samotnej, to osoby te
szkoliły się z nadzieją, że zostaną ustanowieni rodziną zastępczą. Szkolenie
trwało w okresie od 26 września 2013r. do 17 stycznia 2014r. Spotkania
odbywały się w piątki ok. godz. 16 ze względu na to, że uczestnicy pracują
zawodowo i ten dzień był dla nich najdogodniejszy.
PRACOWNICY
Powyższe zadania realizowało w 2013r. 7 pracowników zatrudnionych w
pełnym wymiarze czasu pracy, w tym:
- kierownik

1 etat

- księgowa

1 etat
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- pracownik socjalny ds. pomocy osobom niepełnosprawnym
- specjalista pracy socjalnej ds. pomocy rodzinie
- pracownik socjalny ds. pomocy instytucjonalnej
- aspirant pracy socjalnej
- doradca ds. osób niepełnosprawnych

1 etat
1 etat
1 etat
1 etat
1 etat

(osoba zatrudniona ze środków POKL na czas realizacji projektu systemowego)

Wykształcenie pracowników PCPR:
- kierownik – wyższe magisterskie – praca socjalna, podyplomowe z zakresu
organizacji pomocy społecznej zgodnie z wymaganiami ustawy o pomocy
społecznej oraz administracja,
-

księgowa – wyższe ekonomiczne,

-

starszy pracownik socjalny ds. pomocy osobom niepełnosprawnym –
policealna szkoła pracowników służb społecznych z tytułem zawodowym
pracownika socjalnego, wyższe magisterskie – praca socjalna,

-

specjalista pracy socjalnej ds. pomocy rodzinie - wyższe magisterskie administracja, policealna szkoła pracowników służb społecznych z tytułem
zawodowym pracownika socjalnego, podyplomowe z zakresu organizacji
pomocy społecznej, I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika
socjalnego,

-

pracownik socjalny ds. pomocy instytucjonalnej – policealna szkoła
pracowników służb społecznych z tytułem zawodowym pracownika socjalnego, wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki społecznej,
aspirant pracy socjalnej – wyższe pedagogiczne w zakresie pedagogiki pracy
socjalnej
doradca ds. osób niepełnosprawnych wyższe socjologiczne, studia
podyplomowe pośrednictwo pracy.

-

PODSUMOWANIE
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są bardzo różnorodne
i dotyczą bardzo istotnych spraw życiowych osób i rodzin.
Problemy z jakimi zgłaszają się do nas mieszkańcy powiatu dotyczą pomocy
osobom niepełnosprawnym, problemów socjalno-bytowych osób i rodzin,
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problemów opiekuńczo-wychowawczych, różnych sytuacji kryzysowych
wymagających wsparcia i pomocy specjalistów.
W miarę możliwości staramy się pomóc wszystkim zgłaszającym się osobom
poprzez załatwienie sprawy w PCPR, lub skierowanie do odpowiedniej
instytucji, jeśli sprawa nie dotyczy zadań przez nas realizowanych.
Współpracujemy z lokalną prasą. Dzięki ogłoszeniom w gazetach
informacja o różnych formach pomocy świadczonych przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie trafia do szerokiego grona odbiorców.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w miarę możliwości kadrowych
stara się współpracować ze wszystkimi jednostkami pomocy społecznej z terenu
powiatu, organizacjami pozarządowymi, Policją, Sądem, zakładami pracy i
różnymi instytucjami.
Włączamy się w organizację różnych imprez lub jesteśmy ich
współorganizatorami. W 2013r. przy współpracy ośrodków pomocy społecznej,
organizacji pozarządowych, zakładów pracy, szkół, przedszkoli, Nidzickiego
Ośrodka Kultury organizowane były Dni Rodziny, które już na stałe weszły do
kalendarza imprez powiatowych.
Na zakończenie chciałam podkreślić, że realizacja tak bardzo
różnorodnych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych, wymaga od zatrudnionych pracowników dużego
zaangażowania, odpowiedzialności, bardzo dobrej orientacji w przepisach
prawnych nie tylko z zakresu przypisanych nam do realizacji zadań, uczciwości,
poszanowania godności innych osób i zwyczajnej ludzkiej życzliwości.
Wymaga się ponadto od zatrudnionych pracowników dyspozycyjności, nawet w
późnych godzinach wieczornych, gdy zachodzi konieczność pilnej interwencji w
środowiskach naszych podopiecznych.

Nidzica, dnia …………………. 2014r.

Załącznik:
Wydatki PCPR w 2013r.
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WYDATKI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY W 2013 R.

Rozdział
85201
85202
85203
85204
85205
85218
85206

85324
85311
85154
85295
85156

85395

Nazwa
Placówki opiekuńczowychowawcze
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Rodziny zastępcze
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Wspieranie Rodziny Resortowy
Program dofinansowania
standardów placówek wsparcia
dziennego
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób niepełnosprawnych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pozostała działalność (POKL)
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym
Pozostała działalność (Aktywny
Samorząd)

RAZEM
x

x

Plan budżetu na 2013 r.
Środki z różnych Środki własne
źródeł
powiatu
831.508,03

Razem
plan budżetu
831.508,03

1.329.257,58

639.872,00
790.929,00
1.341.206,10

639.872,00
790.929,00
1.329.643,42
10.500,00

0,00
0,00
11.562,68
0,00

6.000,00

370.383,57

376.383,57

372.614,00

3.769,57

5.875,00

310,00

6.185,00

6.185,00

0,00

1.178.947,00

1.178.498,94

448,06

90.420,00

90.420,00

90.420,00

0,00

14.290,00

14.290,00
109.178,32
4.305,60

14.289,48
100.597,10
4.305,60

0,52
8.581,22
0,00

159.422,75

145.200,05

14.222,70

5.553.147,37

5.508.119,42

45.027,95

Środki z dotacji

639.872,00
790.929,00
11.948,52
10.500,00

1.178.947,00

109.178,32
4.305,60

159.422,75

1.578.608,44
28,4

1.338.369,75

2.636.169,18

Udział % środków finansowych
24,1
47,5
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100

Realizacja planu budżetu w 2013 r.
Środki
Środki
wykorzystane
do zwrotu
825.064,83
6.443,20

99,2

0,8

