
POWIAT POLICKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POLICE 2011r. 
 

 



 2 

 
SPIS TREŚCI 

 
 
 

 

WPROWADZENIE ................................................................................................................. 3 

 
I.  DZIAŁANIA CENTRUM W ZAKRESIE REALIZACJI ZADA Ń USTAWOWYCH 8  

1. Dział ds. opieki nad dzieckiem i rodziną ........................................................................ 8 
1.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze......................................................................... 9 
1.2 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego.................................... 15 
1.3 Rodzinna opieka zastępcza...................................................................................... 16 
1.4 Asystent rodziny....................................................................................................... 22 
1.5 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ........................................................ 24 
1.6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi ....................................................... 29 

 
2. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych............................................................................... 29 

2.1 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych................................................. 30 
2.2 Pozostałe działania................................................................................................... 38 
2.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi ....................................................... 39 

 
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności............................................ 39 

4. Pozyskiwanie środków pozabudŜetowych na realizację projektów .......................... 44 
4.1 Pobudka – obudź swój potencjał............................................................................. 44 
4.2 Starości nie musi być samotna................................................................................ 45 
4.3. Drogowskaz na Ŝycie............................................................................................... 47 
4.4 Asystent Rodziny......................................................................................................47 
4.5 Reaktywacja.............................................................................................................. 48 

 
5.  Pozostała działalność..................................................................................................... 48 

5.1 Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu48 
 
 
II. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE CENTRUM............. ......................................... 50 

1. Struktura zatrudnienia:................................................................................................. 50 
1.1 Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych............................................. 54 

 
2. Szkolenia pracowników ................................................................................................. 55 

 
3.  Działania informacyjno-promocyjne........................................................................... 56 

3.1 Konferencje i spotkania........................................................................................... 56 
3.2 Nagrody i wyróŜnienia............................................................................................. 60 
3.3 Imprezy okolicznościowe......................................................................................... 60 
3.4  Wydawnictwa i narzędzia promocyjne................................................................. 61 

 
4.  Struktura wydatków ..................................................................................................... 62 

 
 
 



 3 

WPROWADZENIE 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, zwane dalej „Centrum”  jest 

jednostką budŜetową Powiatu Polickiego. Podstawowa działalność Centrum opiera się na 

realizacji następujących zadań ustawowych: 

 

Z zakresu Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. 

nr 175 poz. 1362 – tekst jednolity): 

 

1. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat: 

 - pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te 

osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

 - prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

 - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia; 

 - udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji 

kryzysowej; 

 - finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5; 

 - realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie 

realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 

wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 

2. Zadania własne realizowane przez Powiat: 

 - opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych programów, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

 - prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

 - organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pienięŜnej na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia 

z tytułu pozostawania w gotowości na przyjęcie dziecka albo świadczonej opieki 

i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym; 
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 - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-

opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieŜy, w tym 

placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym, a takŜe tworzenie i wdraŜanie 

programów pomocy dziecku i rodzinie; 

 - pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, równieŜ na terenie 

innego powiatu; 

 - przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego 

i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz 

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 

specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające 

całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze; 

 - pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do Ŝycia, młodzieŜy opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, 

rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, mających braki 

w przystosowaniu się; 

 - pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status 

uchodźcy; 

 - prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

 - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niŜ jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąŜy, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

 - prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

 - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

 - szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

 - doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu powiatu; 
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 - podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie 

i realizacja programów osłonowych; 

 - sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŜ 

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

 - sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

 

Z zakresu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.123, poz.776 z późn. 

zm.): 

 

1. Zadania powiatu: 

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej, 

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu 

i realizacji programów, o których mowa w pkt 1, 

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa, oraz przekazywanie 

właściwemu wojewodzie, uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa 

w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji, 

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, 

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności 

oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, 

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, 

7) dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

e) rehabilitacji dzieci i młodzieŜy, 

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 
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2. Prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 

1) Art. 6b.  - Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. 

2)  Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których 

orzekają powiatowe zespoły. 

3) W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności: 

a) odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne moŜliwości danej 

osoby, 

b) szkolenia, w tym specjalistycznego, 

c) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, 

d) uczestnictwa w terapii zajęciowej, 

e) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz 

pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, 

f) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co 

rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych 

i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe oraz inne placówki, 

g) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 

ze znacznie ograniczoną moŜliwością samodzielnej egzystencji, 

h) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

i) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. 

 

Z zakresu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.42, 

poz. 371, z póź.zm.): 

 

1. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 

1) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej 

i usług opiekuńczych, 

2) organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki 

o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego, 
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3) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie 

w drodze wyjątku emerytur i rent, 

4) analiza sytuacji Ŝyciowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie 

w tym zakresie stosownych inicjatyw. 

 

Z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz.U.180, 

poz. 1493 z późn. zm.): 

 

1. Do zadań własnych powiatu naleŜy w szczególności: 

1) tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

2) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 

 

3. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat naleŜy 

w szczególności: 

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie; 

2) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 

 Niniejsze sprawozdanie, jest obrazem działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Policach i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Domu 

Dziecka w Policach i Domu Dziecka w Tanowie w 2010 roku. 
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I.  DZIAŁANIA CENTRUM W ZAKRESIE REALIZACJI ZADA Ń USTAWOWYCH 

 

1. Dział ds. opieki nad dzieckiem i rodziną 

 
Do zadań realizowanych w 2010 r. przez Dział ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 

naleŜało: 

1) kierowanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej do właściwej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, 

2) stała kontrola placówek opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie, ocena problemów 

organizacyjnych tych placówek oraz analiza moŜliwości przyjęć nowych 

wychowanków, 

3) prowadzenie powiatowej placówki wsparcia dziennego, 

4)  nadzór nad podmiotami i organizacjami świadczącymi, na zlecenie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, usługi opiekuńczo-wychowawcze, 

5) analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

6) opieka pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna nad rodzinami zastępczymi, 

7) udzielanie pomocy pienięŜnej przysługującej rodzinom zastępczym, 

8) podejmowanie działań konsultacyjnych i diagnostycznych, których celem jest 

pozyskanie i kwalifikacja, a następnie udzielenie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego osobom, które będą pełnić rolę rodziny zastępczej, 

9) organizowanie szkoleń rodzin zastępczych, 

10) pomoc w usamodzielnieniu pełnoletnich wychowanków opuszczających: 

 a) placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, 

 b) dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie, 

 c) dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, 

 d) schronisko dla nieletnich, 

 e) zakład poprawczy, 

 f) specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 

 g) młodzieŜowy ośrodek wychowawczy, 

 h) rodziny zastępcze, 

11) prowadzenie pracy socjalnej z usamodzielnionymi wychowankami placówek 

opiekuńczo-wychowawczych przebywającymi w mieszkaniach chronionych, 

prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

12) ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, 

13) prowadzenie interwencji kryzysowej, 
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14) prowadzenie usług Asystenta Rodziny, 

15) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, w szczególności 

dysfunkcyjnych, zagroŜonych wewnętrznym konfliktem, patologią i przemocą, we 

współpracy z sądem rodzinnym, policją, organizacjami społecznymi i innymi 

instytucjami działającymi na rzecz dzieci, 

16) przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań na potrzeby uprawnionych 

instytucji i dyrektora Centrum. 

 

1.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

W Powiecie Polickim działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

socjalizacyjnego:  

1) Dom Dziecka w Policach,  

ul. Kresowa 26, 72-010 Police,    

tel. 91 317 67 37 

2) Dom Dziecka w Tanowie z miejscami  interwencyjnymi., 

ul Szczecińska 2a, 72-004 Tanowo, 

tel. 91 424 19 90 

 

1.1.1 Wychowankowie 

 Na podstawie postanowienia Sądu w 2010 r. Centrum wydało 16 skierowań do 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W rzeczywistości w Domach 

Dziecka umieszczono 16 dzieci, w tym 2 dzieci trafiło do placówki socjalizacyjnej w trybie 

nagłym. 

 

Tabela nr 1, Skierowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2010r. 

  

Typ placówki  wydano skierowa ń  umieszczono  

 

Socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi 
(Dom Dziecka w Tanowie) 

 

6 6 

Socjalizacyjna (Dom Dziecka w Policach)  10 10 

Znaleziono rodzin ę zastępczą 0 0 

oczekuje na przyj ęcie do placówki  0 0 

Ogółem 16 16 
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Na podstawie porozumień w naszych placówkach umieszczonych było 11 dzieci 

pochodzących z innych powiatów. W 2010 r. na ich utrzymanie otrzymaliśmy 241.254,94 zł. 

Natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach umieszczonych 

było 3 dzieci z Powiatu Polickiego, ze względu na to, iŜ jedno urodziło się poza Powiatem 

Polickim, a dwójka musiała być odseparowana od negatywnego środowiska rodzinnego 

zgodnie decyzją z zespołu ds. okresowej sytuacji wychowanka. Na ich utrzymanie w 2010r. 

przekazaliśmy dotację w wysokości 40.344,65 zł. Liczbę umieszczonych dzieci oraz dotacje 

na ich utrzymanie obrazuje tabela nr 2.   

 
 
Tabela nr 2, Umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2010 r. 

  

Umieszczenia w placówkach opieku ńczo 
wychowawczych    liczba dzieci dotacje na utrzymanie 

 

dzieci z powiatu polickiego umieszczone w 
Powiecie Polickim  

5 - 

dzieci z innych powiatów umieszczone w Powiecie 
Polickim 11 

dla Powiatu Polickiego 
241.254,94zł 

dzieci z powiatu polickiego umieszczone w innych 
powiatach  3 dla innych powiatów 

40.344,65zł 

 

W porównaniu z latami poprzednimi liczba umieszczeń w palcówkach opiekuńczo-

wychowawczych dzieci z terenu Powiatu Polickiego znacząco spadła. Sytuacja ta jest 

podyktowana wprowadzeniem Asystenta Rodziny do rodzin zagroŜonych i współpracą tych 

rodzin na rzecz poprawy swojej sytuacji. Na wolne miejsca w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych typu socjalizacyjnego przyjęto dzieci z innych powiatów.  

 

Wykres nr 1, Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2007-

2010r. , w tym z Powiatu Polickiego 

0 5 10 15 20 25 30 35

2007

2008

2009

2010

liczba dzieci z Powiatu
Polickiego

liczba dzieci z innych powiatów

 

 

Tabele nr 3 i 4 przedstawiają stan wychowanków umieszczonych w Domu Dziecka 

w Policach oraz w Domu Dziecka w Tanowie na dzień 31 grudnia 2010r. z uwzględnieniem 

rotacji wychowanków w roku 2010. 
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Tabela nr 3, Struktura wychowanków w placówce w 2010r. 
 

 
Liczba wychowanków 

 
 

W tym w wieku 
 

Placówka 

ogółem  
Do 3 
lat 

 

4-6  
lat 

7-13 
lat 

14-18 
lat 

PowyŜej 
18 lat 

Liczba grup 
wychowawczych 

Liczba dzieci 
w 1 grupie 

 
D Dz. w 
Policach 

 

32 - - 8 22 2 3 
Grupa I-10 
Grupa II-10 
Grupa III-12 

D Dz. w 
Tanowie 29 - 2 8 19 - 

 
3  

Grupa I - 9 
osób 

Grupa II -10 
osób 

Grupa III -10 
 
 
 W rzeczywistości najwięcej jednocześnie w Domach Dziecka w Powiecie Polickim w ciągu roku 2010 

było: 

1) w Domu Dziecka w Tanowie – 25 wychowanków,  

2) w Domu Dziecka w Policach  – 26 wychowanków.  

 Statystycznie rzecz biorąc średnia roczna wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych 

wynosiła: 

1) w Domu Dziecka w Tanowie – 17 wychowanków,  

2) w Domu Dziecka w Policach  – 14 wychowanków. 

Powodem niskiej frekwencji było: 

1) czasowy powrót do domu rodzinnego w ramach pracy z rodziną biologiczną,  

2) ucieczki z placówek oraz umieszczenie w MłodzieŜowych Ośrodkach Socjoterapii i Ośrodkach 

Wychowawczych, co jest wynikiem coraz częstszej demoralizacji wśród małoletnich trafiających do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych.  Przepisy prawa nie pozwalają na skreślenie takiej grupy wychowanków z 

placówki opiekuńczo-wychowawczej i pozostają oni na listach wychowanków nawet wówczas jak przebywają w 

innych ośrodkach.   

 

 

Tabela nr 4, Rotacja dzieci w placówkach w 2010r. 
 

 
Liczba dzieci, które opu ściły placówk ę 

 
 

W tym: 
 

Placówka 
Liczba dzieci 
przybyłych 
do placówki 

Ogółem 
Dom 

rodzinny adopcja Rodzina 
zastępcza 

Inna 
placówka usamodzielnienie 

 
D Dz. w 
Policach 

 

6 10 4 - 3 1 2 

 
D Dz. w  
Tanowie 

 

10 10 1 0 3 1 5 
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1.1.2 Praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej 

W 2010 roku, podejmowano działania na rzecz powrotu wychowanków do rodzin 

biologicznych oraz utrzymywania kontaktów typu dziecko-rodzic, w tym: 

1) wdroŜenie programu dla rodziców i wychowanków „BliŜej Rodziny”- D. Dz. Tanowo; 

2) kontakty osobiste wychowanków, telefoniczne i listowne z rodzicami;  

3) odwiedzanie dzieci przez rodziców; 

4) zachęcanie i udział rodziców w uroczystościach, imprezach organizowanych dla ich 

dziecka oraz odbywających się na terenie palcówki;  

5) namawianie rodziców do aktywnego udziału w Ŝyciu codziennym dziecka, budowanie 

prawidłowych relacji między wychowankiem a rodzicem; 

6) współpraca z rodzicami do podjęcia aktywnego udziału w Ŝyciu dziecka, budowanie 

prawidłowych relacji między wychowankiem a rodzicem;  

7)  stały kontakt telefoniczny wychowawcy, pedagoga, pracownika socjalnego z 

rodzicami w celu informowania o zachowaniu, osiągnięciach dzieci; 

8)  wspólne wizyty wychowanków, pracownika socjalnego oraz wychowanków w 

domach rodzinnych; 

9) mobilizacja rodziców do kontaktów ze szkołą (pedagog, spotkania z rodzicami) oraz 

do kontaktów z lekarzem w przypadkach leczenia specjalistycznego; 

10) udział rodziców w spotkaniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka; 

11) działania pracownika socjalnego oraz pedagoga na rzecz poprawy sytuacji rodzinnej i 

powrotu dziecka do rodziny; 

12) pomoc specjalistów zatrudnionych w placówce w redagowaniu pism do Sądu i 

instytucji pomocowych w celu podjęcia działań zmierzających do powrotu dziecka do 

rodziny; 

13)  wizyty wychowawców oraz pracownika socjalnego w domach rodzinnych; 

14) wspomaganie rodziny poprzez zaopatrywanie w art. spoŜywczo-gospodarcze oraz 

meble i sprzęt AGD; 

15)  aktywizacja rodziców w kursach i szkoleniach, pomoc w znalezieniu pracy; 

 

1.1.3 Realizacja programu naprawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 

terenie Powiatu Polickiego w 2010r. 

Zgodnie z programem naprawczym w dochodzeniu do standardów w zakresie usług 

świadczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu polickiego 

przeprowadzono modernizację w następujących placówkach: 
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1) Dom Dziecka w Policach:  

 W związku ze zrealizowaniem programu naprawczego w 2010r. ni było w placówce 

zmian organizacyjnych. jedynie za zaoszczędzone środki finansowe ok. 10.000 zł: 

a) otynkowano i pomalowano budynek zamieszkały przez dzieci przy ul. kresowej 24                 

w Policach, 

b) zakupiono 2 pralki,  

c) zakupiono 2 zmywarki, 

d) kupiono telewizor, 

e) oraz komplet wypoczynkowy na potrzeby wychowanków.  

 

2) Dom Dziecka w Tanowie: 

a) remont kuchni, klatki schodowej, korytarza: piwnicy i parteru,  

b) doposaŜenie placówki w meble i sprzęt AGD. 

 

1.1.4  Zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2010r. 

Zatrudnienie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przedstawia tabela nr 5:  

 
 
 Tabela nr 5, Struktura zatrudnienia pracowników w placówce na dzień 31 grudnia 2010 r.  
 

 Dyrektor wychowawcy pedagog psycholog terapeuta pracownik 
socjalny 

opiekunki 
dzieci ęce administracja obsługa 

D Dz. w 
Policach 1 12 1 1 - 1 - 2 3 

D Dz. w 
Tanowie 1 12 1 - 1 1 - 3 4 

 

1.1.5 Pomoc w usamodzielnieniu byłym wychowankom placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz innych placówek 

Wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, specjalne 

ośrodki szkolno – wychowawcze, zakłady poprawcze i niektóre typy domów pomocy 

społecznej, przysługiwała pomoc w usamodzielnieniu Ŝyciowym. Pomoc ta udzielana była 

w postaci:  

1) jednorazowej pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie; 

2) pomocy finansowej na kontynuację nauki; 

3) pomocy rzeczowej w formie wyprawki na zagospodarowanie; 

4) pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i integracji 

ze środowiskiem;  

5) pomocy w uzyskaniu zatrudnienia; 

6) udzielenia miejsca w mieszkaniu chronionym. 
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Szczegółowe informacje na temat przydzielonej pomocy finansowej dla 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Powiecie Polickim przedstawia 

tabela nr 6. 

Tabela nr 6, Pomoc finansowa udzielona usamodzielnionym wychowankom placówek w 2010r. 
 

Jednorazowa pomoc pieni ęŜna 

 
Pomoc rzeczowa na 
zagospodarowanie 

 

Pomoc finansowa na kont. nauki 

Rodzaj placówki 
 

Liczba 
Wychowanków 

 

Wysoko ść 
pomocy (zł) 

liczba 
wychowanków 

Wysoko ść 
pomocy (zł) 

Liczba 
wychowanków 

Wysoko ść 
pomocy (zł) 

Opieku ńczo – 
wychowawcze 8 41.175zł 4 16.941zł  11 34.587zł 

Schroniska dla 
nieletnich/ 

Zakłady 
poprawcze 

- - 1 3.639,20zł 1 988,20zł 

Młodzie Ŝowe 
ośrodki 

wychowawcze 
- - 1 3.000zł - - 

Młodzie Ŝowy 
Ośrodek 

Socjoterapii 
- - - - - - 

Specjalne O środki 
Szkolno -

Wychowawcze 
2 8.882zł 1 3.000zł 2 7.905,60zł 

Razem 10 50.057zł 7 26.580,20zł  14 43.480,80zł 

    
Dla zobrazowania pomocy finansowej dla usamodzielnianych wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych naleŜy porównać kwoty świadczeń z lat ubiegłych. 

Jak przedstawia wykres nr 2 największą pomocą świadczoną na rzecz usamodzielnionych 

wychowanków jest pomoc na kontynuowanie nauki, co moŜe świadczyć o podwyŜszaniu 

kwalifikacji potrzebnych do uzyskania zatrudnienia w przyszłości. 

 
Wykres nr 2,  Przyznana pomoc pienięŜna dla usamodzielnionych wychowanków z róŜnych typów 
placówek w latach 2007-2010 

0 20000 40000 60000 80000 100000

2007

2008

2009

2010 pomoc pieni ęŜna na
usamodzielnienie

pomoc pieni ęŜna na
kontynuacj ę nauki

pomoc rzeczowa

 
W 2010r. w mieszkaniu chronionym przy ul. Wróblewskiego 5f/8 w Policach 

mieszkały dwie usamodzielnione wychowanki, jedna z placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

a druga z rodziny zastępczej. Obie lokatorki mieszkania chronionego kontynuują naukę.  
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1.2 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego  

Prowadzenie  placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w 

większości zostało zlecone Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału 

Regionalnego w Szczecinie, które realizowało zadania z zakresu pomocy społecznej 

polegającej na „Prowadzeniu na terenie Powiatu Polickiego oddziałów powiatowej placówki 

opiekuńczej wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym (oddział w gminie Kołbaskowo, 

Nowe Warpno i Police) – Pomoc Dziecku i Rodzinie 2010” w okresie od lutego do grudnia 

2010r. określonego w umowie z dnia 10.02.2010r. pomiędzy Zarządem Powiatu polickiego a 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. W ramach tego programu w oparciu o świetlice 

środowiskowe prowadzone były następujące zajęcia: 

- edukacyjne, 

- wychowawcze, 

- profilaktyczne, 

- rekreacyjne, 

- zajęcia skierowane do rodziców,  

- porady prawne w oparciu o Rodzinny Ośrodek Interwencyjno Mediacyjny Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, 

-dyŜury interwencyjno-pedagogiczne. 

PowyŜsze działania były prowadzone w: 

1) Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Policach, 

ul. Bankowa 22 dla 50 dzieci, 

2) Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym 

Warpnie, ul. Kościuszki 3 dla 49 dzieci, 

3) Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przecławiu 

dla 30 dzieci. 

Placówki prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci funkcjonowały przez cały rok we 

wszystkie dni robocze.  

Poza tym Centrum prowadziło Powiatową Placówkę Wsparcia Dziennego, zwana 

dalej Powiatowa Placówką 

Powiatowa Placówka była przeznaczona dla dzieci pochodzących z rodzin 

niewydolnych, dysfunkcyjnych, zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które najczęściej 

wskazane były przez takie instytucje jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, policję, sądy, 

kuratorów, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodzice 

dzieci korzystających z placówki wsparcia dziennego mogli liczyć na wsparcie prawne, 

pomoc psychologiczną oraz pomoc w uzyskaniu świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej, w 
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niektórych przypadkach został przydzielony rodzinie asystent rodzinny, który współpracował 

z rodziną. 

Do placówki w 2010r. roku uczęszczały: 

dzieci młodsze (3-5 lat) – 24  

dzieci w wieku szkolnym (6-12 lat) – 17 

dzieci skierowane przez OPS, których mamy uczestniczyły w programie ”Pobudka” lub w 

KIS-4 dzieci. Jednocześnie opieką Powiatowej Placówki opiętych było średnio 11 dzieci 

młodszych i 10 dzieci starszych. 

W czasie pracy placówki są prowadzone zajęcia poszerzające wiedzę dzieci 

o otaczającym je środowisku, o tradycjach i zwyczajach panujących w naszej kulturze. 

Poprzez zabawy tematyczne i edukacyjne, muzyczne, plastyczne dzieci młodsze są 

przygotowywane do rozpoczęcia nauki w szkole. Dzieci są zapoznawane z porami roku, 

kolorami, zasadami ruchu drogowego, światem roślinnym i zwierzęcym w najbliŜszym 

otoczeniu, pracują nad tekstami bajek i wierszy dostosowanym do ich wieku 

Podczas wielu spacerów poznają najbliŜszą okolicę (spacery do Mścięcina, nad 

Mijankę).Dla dzieci starszych organizowano wyjścia do kina „Helios”. W 2010r. było ich 6. 

Odbyły się teŜ 4 wyjścia do MOK-u w Policach na zajęcia zorganizowane w czasie ferii         

i wystawy. Zarówno dzieci młodsze jak i starsze uczestniczyły w warsztatach tematycznych, 

przygotowanych przez bibliotekę Miejską w Policach. W 2010 r. odbyło się 7 takich spotkań. 

Tematyką tych spotkań była: twórczość literacka dla dzieci, tradycja andrzejek, tradycje 

świąteczne itp. Dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych zorganizowanych  przez Dom 

Dziecka w Policach. W okresie przedświątecznym dzieci brały udział w zorganizowanym 

wyjściu do Pleciugi na przedstawienie i spotkanie z „Mikołajem”. W świetlicy 

zorganizowano kilka imprez jak: Dzień Dziadka i Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka, 

Wigilia, Mikołajki. Podczas tych spotkań zorganizowano poczęstunek dla rodziców                        

i dziadków. Dla członków Związku Emerytów dzieci przygotowały występy poetyckie                   

z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Seniora. W ramach współpracy z emerytami, 

Związek Emerytów udostępnił i zorganizował wyjazd jednodniowy autokarem do 

Międzywodzia.  

 

1.3 Rodzinna opieka zastępcza  

W roku 2010 utworzono 19 rodzin, w których umieszczono 25 dzieci. 

Na przestrzeni roku w pogotowiach rodzinnych zapewniono opiekę dla 14 dzieci. 

Dzieci umieszczone zostały na podstawie postanowień sądu oraz w przypadku czterech rodzin 

Umowy powierzenia, co obrazuje tabela nr 7. 
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Tabela nr 7, Podstawa umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w roku 2010 

  

 

W 2010 roku rozwiązanych zostało 5 rodzin zastępczych, w tym:  

- 1 rodzina zastępcza niespokrewniona została rozwiązana z powodu nie wywiązywania się ze 

swoich obowiązków, a 4 dzieci umieszczono w pogotowiu rodzinnym. 

- 1rodzina zastępcza wyprowadziła się z terenu Powiatu Polickiego, 

- 1 rodzina zastępcza przysposobiła  dziecko, które było pod jej opieką,  

- 1 rodzina zastępcza niespokrewniona została rozwiązana z powodu powrotu  2 dzieci do 

rodziny naturalnej, 

 - jedno dziecko zostało z wniosku rodziny zastępczej, którą stanowiła babcia, umieszczone w 

innej rodzinie zastępczej spokrewnionej u ciotki.  

 

W roku 2010r. (na dzień 31.12.2010)  na terenie naszego powiatu funkcjonowało 173 

rodzin, w których przebywało 241 dzieci, tabela nr 8.  

 
 
Tabela nr 8, Liczba rodzin i umieszczonych w nich dzieci na terenie powiatu Polickiego w 2010r. 
 

wyszczególnienie 
 

liczba rodzin 
 

 
liczba dzieci 

 

spokrewnione 
133 

 
161 

 

niespokrewnione 
38 
 

69 
 

zawodowe niespokrewnione 
o charakterze pogotowia rodzinnego 2 14 

  
 
 
Dane z tabeli nr 7 zobrazowano na wykresach nr 3 i 4.  
 

Wykres nr 3, Liczba rodzin 

Porozumienia Wyszczególnienie 

Wyszczególnienie 

Liczba dzieci 
umieszczonych 
na podstawie 

orzeczenia 
sądowego 

Liczba dzieci 
umieszczonych na 
podstawie umowy 

powierzenia 
 

Dzieci 
z innych powiatów 

 
„Nasze” dzieci 

w innych powiatach 

Rodziny spokrewnione 17 0 3 
 

0 
 

Rodziny niespokrewnione 1 4 0 
 
0 
 

Rodziny zawodowe  
o charakterze pogotowia 

rodzinnego 
14 0 0 0 
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spokrewnione
77%

niespokrewnione
22%

pogotowia
1%

 

 
Wykres nr 4, Liczba dzieci w opiece zastępczej 

 

spokrewnione
66%

niespokrewnione
28%

pogotowia
6%

 
 

PowyŜsze wykresy pokazują, Ŝe rodziny zastępcze spokrewnione stanowią 

większość, w nich teŜ jest odpowiednio więcej umieszczonych dzieci. Analizując równieŜ 

dane dotyczące rodzin zastępczych niespokrewnionych, zauwaŜyć moŜna, Ŝe liczba tych 

rodzin zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 2 rodziny, natomiast zapewniona jest 

w nich opieka dla mniejszej liczby dzieci, niŜ w roku ubiegłym (w 2009 roku umieszczonych 

było 74 dzieci w 36 rodzinach, a w 2010 roku 69 dzieci w 38 rodzinach). 

W związku z umieszczaniem dzieci z innych powiatów (zgodnie z art. 86 ust. 3, 4 

ustawy o pomocy społecznej) w rodzinach mieszkających na terenie naszego powiatu zawarto 

dwa porozumienia w sprawie umieszczania tych dzieci i wysokości wydatków na ich 

utrzymanie. Liczba wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Polickiego, a pochodzących z innych powiatów wynosiła na koniec 2010 roku 21. 

Łącznie przekazano na dzieci z innych powiatów kwotę 191 486zł, co stanowi wzrost 

w stosunku do roku ubiegłego o 2 364zł.  

W sprawach dotyczących umieszczenia dzieci pochodzących z naszego powiatu 

w rodzinach zastępczych mieszkających w innych powiatach nie zawarto w ubiegłym roku 

Ŝadnych nowych porozumień. Na koniec 2010 roku liczba wszystkich dzieci pochodzących 

z Powiatu Polickiego, a umieszczonych poza naszym terenem wynosi 21. Łączna kwota 
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świadczeń przekazanych z tytułu porozumień wyniosła w roku 2010 196 758zł, co stanowi 

zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego o 2 364zł.  

W pogotowiach rodzinnych ma miejsce duŜa rotacja umieszczonych w nich dzieci, 

jednakŜe w roku 2010 nastąpił spadek liczby dzieci umieszczonych w tej formie opieki 

zastępczej. W stosunku do roku ubiegłego umieszczono o 10 dzieci mniej w rodzinach 

zastępczych pełniących funkcję pogotowi rodzinnych. Na przestrzeni roku 2010 troje dzieci 

powróciło do rodziny naturalnej, czworo dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych, 

a jedno zostało przysposobione. Szczegółowe dane liczbowe przedstawiono w tabeli nr 9. 

 
 
Tabela nr 9, Sytuacja dzieci po opuszczeniu pogotowia rodzinnego 
 

liczba dzieci 
przebywaj ących 

w pogotowiu rodzinnym 

z tego dzieci, 
które wróciły do rodziny 

naturalnej 

z tego dzieci 
umieszczone 
w rodzinach 
zastępczych 

z tego dzieci 
zaadoptowane 

z tego dzieci 
umieszczone 

w Domu 
Dziecka 

14 3 4 1 0 

  

W tabeli nr 10 zawarto dane dotyczące wysokości wypłaconych środków 

pienięŜnych dla rodzin zastępczych. 

 
 
Tabela nr 10. Świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym w 2010r. (w zł) 

 

rodziny 
spokrewnione 

rodziny 
niespokrewnione 

pogotowie 
rodzinne razem 

rodzaj 
świadczenia 

liczba 
osób 

kwota 
świadcze ń w zł 

liczba 
osób 

kwota 
świadcze ń  

w zł 

liczba 
osób 

kwota 
świadcze ń 

w zł 

liczba 
osób 

kwota 
świadcze ń w 

zł 

pomoc pieni ęŜna 
na częściowe 

pokrycie kosztów 
utrzymania 

dziecka 

161 1 135 779 69 693 995 14 100 006 244 1 929 780 

jednorazowa 
pomoc 

z tytułu przyj ęcia 
dziecka do 

rodziny 

13 17 900 5 5 000 0 0 18 22 900 

jednorazowa 
pomoc losowa 1 320 0 0 0 0 1 320 

wynagrodzenie 
osób za pełnienie 

zadań 
0 0 0 0 2 173 141 2 73 135 

 
Razem 

 
X 1 153 999 X 698 995 X 212 658 X 2 026 135 
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Na wykresie nr 5 zestawiono wydatki dla rodzin zastępczych za ostatnie trzy lata. 

Wynika z niego, Ŝe kaŜdego roku wzrasta kwota na świadczenia comiesięczne dla rodzin. 

Pomoc losowa i pomoc jednorazowa jest wypłacana na wniosek rodzin zastępczych, 

w zaleŜności od ich potrzeb.  

 
 
Wykres nr 5. Porównanie świadczeń w 2008, 2009 i 2010r.  
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Usamodzielnionym wychowankom rodzin zastępczych przysługuje pomoc pienięŜna 

na usamodzielnienie, na kontynuację nauki oraz pomoc na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej.  

W minionym roku rozpoczęto proces usamodzielnienia 23 wychowanków rodzin 

zastępczych. Proces usamodzielnienia obejmuje: wybór opiekuna usamodzielnienia, 

opracowanie przez usamodzielnianego wychowanka wraz z opiekunem usamodzielnienia 

przy udziale pracownika Centrum indywidualnego programu usamodzielnienia, oświadczenie 

o pozostaniu w rodzinie zastępczej po ukończeniu pełnoletności, bądź o samodzielnym 

prowadzeniu gospodarstwa domowego, złoŜenie wniosku o pomoc pienięŜną na kontynuację 

nauki. 

Spośród usamodzielnianych w 2010r. 16 osób pozostało po osiągnięciu pełnoletności 

w rodzinach zastępczych. Zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej (art. 78 ust. 5) 

rodzinie takiej nadal przysługuje pomoc pienięŜna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka, do czasu ukończenia szkoły, w której dziecko rozpoczęło naukę przed osiągnięciem 

pełnoletności. 

 34 osoby, które rozpoczęły naukę w latach poprzednich i w roku 2010, otrzymywało 

świadczenia z tytułu kontynuacji nauki w łącznej kwocie 133 901zł. 

W 2010r. 3 osoby złoŜyły wniosek o udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej, która w łącznej kwocie 14 823zł została przekazana wychowankom rodzin 

zastępczych. 

Wychowankom, którzy ukończyli naukę przyznawana jest pomoc pienięŜna 

na usamodzielnienie (art. 89 ust. 6 cyt. ustawy). Z tej formy pomocy w ubiegłym roku 
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skorzystało 5 osób. Wysokość tej pomocy jest uzaleŜniona od czasu pobytu dziecka 

w rodzinie zastępczej i przedstawia się następująco: 

1) w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej 

niespokrewnionej przez okres powyŜej trzech lat przysługuje pomoc w wysokości 400% 

podstawy 1647zł, czyli 6588zł; 

2) w przypadku, kiedy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej przez okres powyŜej trzech lat przysługuje pomoc pienięŜna w wysokości 

300% podstawy 1647zł, czyli 4941zł; 

3) w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej 

niespokrewnionej lub spokrewnionej przez okres od dwóch lat do trzech przysługuje 

pomoc w wysokości 200% podstawy 1647zł, czyli 3294zł; 

4) w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej 

niespokrewnionej lub spokrewnionej przez okres od roku do dwóch lat przysługuje 

pomoc w wysokości 100% podstawy 1647zł, czyli 1647zł. 

Wysokość świadczeń wypłaconych osobom usamodzielnionym w 2010 roku została 

przedstawiona w tabeli nr 11. 

 

Tabela nr 11,  Świadczenia wypłacane na kontynuację nauki i usamodzielnienie w 2010r. 
 

 
rodzaj świadczenia 

 
liczba osób 

w tym 
usamodzielnieni w 

2010r. 

kwota świadcze ń w złotych 
 

świadczenia na kontynuacj ę 
nauki 34 5 133 901 

pomoc na zagospodarowanie w 
formie rzeczowej 3 1 14 823 

pomoc na usamodzielnienie 5 0 26 352 
 

Razem 
 

X X 175 076 

 
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 29 maja 2010 roku, w Policach na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbył się piknik dla rodzin zastępczych, w którym uczestniczyło 

150 osób - 55 rodzin wraz z dziećmi z całego powiatu Polickiego. W trakcie pikniku 

odbywały się zawody o nagrodę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Policach prowadzone przez pracowników Centrum, 

W grudniu 2010 roku rodziny zastępcze z terenu Gminy Police uczestniczyły 

w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Sali Kasetonowej przy kościele św. Kazimierza 

w Policach. 
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W 2010 roku nie odbyło się spotkanie opłatkowe w Gminie Nowe Warpno, Dobra 

i Kołbaskowo. 

 

1.4 Asystent rodziny 

Asystent Rodziny (AR), to nowa forma pomocy rodzinom wprowadzona przez 

Centrum w czerwcu 2009 roku. Wsparcie asystenta rodziny skierowane zostało do rodzin 

funkcjonujących nieprawidłowo, zagroŜonych rozpadem, którym groziło odebranie przez Sąd 

Rodzinny dzieci i umieszczenie ich poza rodziną, oraz rodzin, do których mogły powrócić 

dzieci z opieki zastępczej.  

W ramach współpracy z Centrum Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Domy Dziecka 

proszą o objęcie wsparciem AR rodziny potrzebujące. 

 

Tabela nr 12, liczba rodzin wytypowana przez placówki w roku 2010r. 

 

Liczba rodzin 

wytypowana  

przez  OPS 

Liczba rodzin 

wytypowana  

przez  KPP 

Liczba rodzin 

wytypowana 

przez  kuratora 

Liczba rodzin 

wytypowana  

Przez  DD 

Liczba rodzin wytypowana 

 przez  PCPR 

2 

 

1 

 

 

2 2 

 

11 

 

 

Według załoŜeń Centrum AR nie jest kolejnym specjalistą, jest to raczej wsparcie 

z zakresu tzw. „wsparcia rówieśniczego”.  AR  jest towarzyszem rodziny i przyjacielem, 

który nie wyręcza, ale pomaga rodzinie w czynnościach Ŝycia codziennego: w sprzątaniu, 

przyrządzaniu posiłków, opiece nad dziećmi, robieniu zakupów. Zadaniem AR jest przede 

wszystkim uczenie umiejętności organizacji dnia, wykonywania prostych czynności 

domowych, planowania wydatków (spłacania zadłuŜenia), pomoc w kontakcie z urzędami, 

czy szkołą - zawsze z rodziną.  

W charakterze AR zostały zatrudnione osoby zaradne, pomysłowe, potrafiące radzić 

sobie w sytuacjach trudnych, które wychowywały lub wychowują swoje dzieci, miały czas 

kiedy nie pracowały zawodowo, zajmowały się domem, dzięki czemu mogą dzielić się 

własnym doświadczeniem. Do organizowania pracy asystentów został zatrudniony 

koordynator, który podejmuje współpracę z Sądem, urzędami, placówkami oświatowymi, 

ośrodkami pomocy, Komendą Policji, a przede wszystkim wspiera i motywuje asystentów. 

W 2010 roku pomoc AR zaproponowano 18 rodzinom z Gminy Police. Wśród tych 

rodzin: 1 rodzina nie wyraziła zgody na pomoc AR, 2 zmieniły miejsce pobytu 

wyprowadzając się z Powiatu polickiego.  

Tabela nr 13, przedstawia dane dotyczące współpracy z rodzinami w 2010 roku. 
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Tabela13, Liczba rodzin którym zaproponowano współpracę w roku 2010 

 

liczba rodzin  obj ętych 

wsparciem AR 

w tym rodzin które 

wyprowadziły si ę z 

Powiatu polickiego 

w tym rodziny, które nie wyraziły zgody na współpra cę 

18 2 1 

 

W sumie na koniec roku 2010 objętych wsparciem AR jest 31 rodzin, w tym 4 

monitorowane tzn. takie które juŜ nabyły pewnych umiejętności i nie potrzebują stałego 

wsparcia AR (asystent zagląda do nich jeden raz w miesiącu). 

 

Tabela14, Liczba wszystkich rodzin objętych wsparciem AR na koniec 2010 roku 

 

liczba wszystkich rodzin  obj ętych wsparciem AR w tym rodzin monitorowanych 

32 4 

 

Celem wsparcia rodzin poprzez usługi AR jest osiągnięcie podstawowego poziomu 

stabilności Ŝyciowej, która umoŜliwi wychowanie dzieci i nie dopuści do oddzielenia dzieci 

od rodziny. Spośród rodzin korzystających z pomocy AR 42 dzieci uzyskało róŜnorakie 

wsparcie. Natomiast do tej pory odzyskano 15 dzieci dla rodzin. Tabela nr 14 i 15 zawiera 

dane dotyczące tych rezultatów. 

 

Tabela nr 15, Liczba dzieci objętych wsparciem AR w roku 2010 

Liczba dzieci 

z rodzin obj ętych 

wsparciem AR 

w tym ucz ęszczające 

do świetlicy 

środowiskowej 

objęte pomoc ą 

w nauce 

dopilnowane 

w sprawach 

zdrowotnych 

mające opiek ę AR 

podczas 

nieobecno ści 

rodziców 

 

65 

 

11 20 19 23 

 

 Podczas współpracy z AR w roku 2010 większość rodzin zaczęła planować budŜet 

domowy oraz rozplanowywać pracę w domu. Dzieci zostały zaangaŜowane do pomocy 

rodzicom w porządkach. Nauczono gotować tanie potrawy oraz wykonywać sprawnie 

podstawowe czynności higieniczne przy dzieciach. Są zauwaŜalne postępy w nauce u dzieci. 

Wśród rodziców: 7 osób podjęło pracę, 1 rozpoczęła naukę w liceum dla dorosłych, 5 podjęło 

terapię. 
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 Centrum brało aktywny udział w konsultacjach społecznych rządowego projektu 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: 

- przygotowało wystąpienie i uczestniczyło w wysłuchaniu publicznym, 

- przygotowało propozycje zmian do ustawy w zakresie wprowadzenia asystenta rodziny, 

które zostały przesłane do wszystkich Posłów wchodzących w skład  Nadzwyczajnej 

Podkomisji do rozpatrzenia  poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz 

rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

przedstawiane na posiedzeniach tej Podkomisji, 

- uczestniczyło w roboczym spotkaniu z Poseł Magdaleną Kochan, gdzie prezentowało swoje 

doświadczenia w pracy z rodziną biologiczną oraz prowadzeniu pieczy zastępczej. 

 W ramach powyŜszych działań w sposób szczególny prezentowano doświadczenia 

Centrum w prowadzeniu usług AR.  

 

1.5 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 

1.5.1 Interwencja kryzysowa 

Prowadzenie interwencji kryzysowej Centrum realizuje poprzez Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej, zwany dalej „Ośrodkiem”. Ośrodek prowadzi swoją działalność od 

dnia 26 stycznia 2004 r. w lokalu przy ul. Staszica 1 w Policach. 

Realizując zadania ustawowe Ośrodek podejmował następujące działania: 

1)  prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego, 

2)  prowadzenie bezpośrednich interwencji kryzysowych w siedzibie Ośrodka, 

3)  prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych, 

4)  udzielanie natychmiastowej pomocy w sytuacjach kryzysu, 

5) udzielenie doraźnego noclegu oraz pomoc w znalezieniu czasowego schroniska 

(noclegownie, schroniska, domy samotnej matki), 

6) konsultacje i poradnictwo psychologiczne na miejscu i w środowisku zamieszkania osób 

wymagających wsparcia, 

7) interwencje w środowisku zamieszkania związane z przekazaniem przez Policję 

informacji o wypełnieniu „Niebieskiej Karty”, 

8) prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

9) współpraca z instytucjami i słuŜbami działającymi w obszarze pomocy osobom 

w kryzysie i doświadczającym przemocy, 

10) poradnictwo dla osób zadłuŜonych w ramach porozumienia z bankami działającymi na 

terenie Powiatu Polickiego w postaci porad prawnych i socjalnych, 
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11) całodobowe dyŜury telefoniczne dla osób w kryzysie. 

W okresie sprawozdawczym Ośrodek prowadził działalność ambulatoryjną, na którą 

składało się poradnictwo psychologiczne, socjalne i prawne oraz psychoterapia kryzysowa. 

W 2010 r. udzielono 1457 porad, a rzeczywista liczba klientów wyniosła 692 osób, w tym 40 

osoby niepełnosprawne.  

KaŜdy zgłaszający się po pomoc jest przyjmowany od razu. W sytuacji kryzysu, 

moŜliwie jak najszybciej po wystąpieniu wydarzenia krytycznego uruchamiana jest pomoc 

w postaci interwencji kryzysowej, krótkoterminowej psychoterapii kryzysowej ograniczonej 

w czasie (do 12 tygodni), poradnictwa prawnego oraz schronienia. W sytuacji chronicznych 

zaburzeń post traumatycznych, wymagających długoterminowej pomocy psychologicznej, 

klientów kierowano do specjalistów. W zaleŜności od nasilenia przeŜywanego kryzysu, 

potrzeb i posiadanych zasobów klienta przeprowadzano interwencje na miejscu w Ośrodku, 

jak równieŜ w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia 

Tabela nr 16 przedstawia liczbę porad specjalistycznych udzielonych w Ośrodku 

w zaleŜności od potrzeb zgłaszających się osób.  

 

Tabela nr 16,  Liczba osób korzystających z porad specjalistycznych w Ośrodku w 2010 r.  

Rodzaj specjalistycznej pomocy Liczba klientów 

Porady prawne 291 

Porady psychologiczne 281 

Porady socjalne 578 

 

Pomoc dla osób doświadczających kryzysu realizowana jest w róŜnych formach. 

Są to interwencje w środowisku, kontakt listowny, kontakt e-mail/gg, kontakt telefoniczny 

i najczęstszy bezpośredni kontakt z klientem w Ośrodku.  

 

Wykres nr 7, Formy działalności OIK w latach  2005 – 2010    
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Problemy z jakimi najczęściej zgłaszają się do Ośrodka osoby poszukujące pomocy:  

1) Kryzysy rodzinne: 

a) kryzysy związane z etapem Ŝycia rodziny; 

b) kryzysy małŜeńskie we wczesnej lub późnej fazie związku; 

c) przemoc w rodzinie; 

2) Kryzysy psychiczne: 

a) próby samobójcze; 

b) problemy osobowościowe; 

c) kryzysy wynikające z zaburzeń psychicznych; 

d) alkoholizm i inne uzaleŜnienia. 

3) Kryzysy psychospołeczne: 

a) kłopoty finansowe; 

b) bezrobocie; 

c) bezdomność; 

d) samotność; 

e) trudności mieszkaniowe (zagroŜenie eksmisją, przeludnienie mieszkań, konflikty 

z sąsiadami i właścicielami domów); 

4) Ostre kryzysy sytuacyjne: 

a) utraty, sytuacja Ŝałoby. 

5) Inne: 

a) prośba o informacje. 

W dniu 5 lutego Ośrodek udzielił na terenie zakładu wsparcia kierownictwu 

i załodze spółki z.o.o SINKOS (ok 60 osób), w tym wsparcia grupowego 9 członkom załogi 

i indywidualnego 2 osoba z kierownictwa . Interwencja była podjęta na wniosek właścicieli 

spółki, z powodu sytuacji jaka powstała po wybuchu butli z tlenem. W wyniku tego wypadku 

1 osoba poniosła śmierć na miejscu, a 4 osoby zostały cięŜko ranne.  W późniejszym terminie 

udzielono równieŜ indywidualnej pomocy psychologicznej i socjalnej poszkodowanym 

pracownikom i członkom ich rodzin, które zgłaszały się po pomoc w siedzibie  Ośrodka i w 

ich miejscu zamieszkania  

Działalność Ośrodka w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

koncentrowała się na świadczeniu pomocy psychologicznej osobom doświadczającym 

przemocy domowej, interwencjach w środowisku, diagnozowaniu skali stosowania przemocy 

wobec osób starszych, jak i opracowaniu i realizacji programu korekcyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie, realizacji procedury Niebieskiej Karty.  
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Tabela nr 17, Liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie w latach 2004-2010 

Lata 

 

2004 

 

 

2005 

 

 

2006 

 

 

2007 

 

 

2008 

 

2009 2010 

Liczba zgłosze ń 33 29 37 64 46 43 61 

Razem liczba osób  

w rodzinach 
146 141 87 177 131 114 164 

w tym osoby 

niepełnosprawne 
x 6 2 1 6 1 2 

 

 

1.5.2 Ośrodki wsparcia 

W 2010 r. Zarząd Powiatu w Policach zlecił zadanie w zakresie pomocy społecznej, 

polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąŜy, Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek KrzyŜa Chrystusowego 

z siedzibą w Niegowie przy ul. Klonowej 1, Gmina Zabrodzie. Zadanie realizowane było 

w powiatowym ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w CiąŜy 

w Karwowie, gmina Kołbaskowo, powiat Police. W roku 2010 w ośrodku wsparcia 

przebywały 34 kobiety, w tym 18 matek małoletnich, 34 dzieci w tym 9 dzieci urodziło się 

podczas pobytu matek w ośrodku.  

Decyzje kierujące wydano dla kobiet mieszkających na terenie Powiatu Polickiego, 

a takŜe poza nim, co obrazuje tabela nr 18.  

 

Tabela nr 18, Informacja o mieszkankach Domu dla Samotnych Matek i Kobiet w CiąŜy w Karwowie, 

skierowanych w 2010 r. 

Kobiety 
Miejsce zamieszkania 

osoby kierowanej 
 

Ogółem 
Matki małoletnie 

Dzieci 

Powiat Policki 2 1 2 

Gmina Szczecin 20 7 21 

Inne gminy 12 11 11 

Razem skierowanych 34 18 34 

 

Wymienione mieszkanki to kobiety, które oczekiwały narodzin pierwszego lub 

kolejnego dziecka, matki samotnie wychowujące dzieci, ofiary przemocy domowej (9 osób), 

małoletnie kobiety w ciąŜy.  Cztery matki ukończyły gimnazjum w toku indywidualnego  

nauczania. Dziewięć matek ukończyło w 2010 r. kolejną klasę gimnazjum.  Kolejne dziewięć 
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matek kontynuuje naukę  w gimnazjum od września 2010 r., w pierwszej klasie trzy matki, w 

drugiej i trzeciej klasie takŜe po trzy matki.   

W dniach od 21 lipca 2010 r. do 1 sierpnia 2010 r. we współpracy WUP Szczecin 

zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe pt. „Przygotowania do poszukiwania pracy” 

Dodatkowo mieszkanki uczestniczyły w: zajęciach grupowych pt. „Przemoc w rodzinie”; oraz 

programie „Wychodzenie z bezdomności”.  Ponadto kaŜda z trafiających do ośrodka wsparcia 

matek objęta jest indywidualną terapią systemową . 

 

1.5.3 Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

Ośrodek realizował program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie w 2010 r. w trzech kolejnych edycjach. 

W edycji pierwszej, w okresie od kwietnia do czerwca 2010 r., oddziaływaniom 

korekcyjno-edukacyjnym poddano 7 osób, były to kobiety. Druga edycja programu odbyła się 

w okresie od października do grudnia 2010 r. Do programu przystąpiło 5 osób, w tym 

przypadku byli to męŜczyźni. Równocześnie w okresie od września do grudnia 2010 r. 

realizowana była edycja pogłębiona programu korekcyjno-edukacyjnego, która stanowiła 

uzupełnienie i pogłębienie oddziaływań korekcyjnych dla osób, które wcześniej były 

uczestnikami programu. Do edycji tej przystąpiły 4 kobiety.  

Osoby uczestniczące w programie pozyskiwane były przez pracowników słuŜb 

i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które powzięły 

wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliŜszych, a takŜe 

uczestniczyły na podstawie wyroku sądu, który zobowiązywał do uczestnictwa.  

  Scenariusze zajęć opracowane zostały na podstawie programu „Partner” 

(źródło: Polish-American Association). Program wdraŜany przez Fundację Przeciw 

Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” w Poznaniu. 

Naczelnym celem programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w 

rodzinie była redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy 

partnerstwa i szacunku wobec partnera oraz odpowiedzialności za popełnione czyny 

przemocowe. Spodziewane efekty to pozytywne zamiany w postawach i zachowaniach, 

wzrost krytycyzmu wobec reakcji przemocowych, osłabienie mechanizmów obronnych, 

zwiększenie szacunku i empatii wobec kobiet, spadek liczby przypadków przemocy w 

rodzinie, spadek liczby rodzin, w których interwencje Policji i innych słuŜb zajmujących się 

przemocą w rodzinie podejmowane są wielokrotnie. 

Po zakończeniu edycji realizatorzy mają wgląd w sytuację rodzin, w których istniała 

przemoc, poprzez wizyty w środowisku oraz współpracują z organizacjami pracującymi 
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w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu uzyskania pełniejszej informacji 

o rzeczywistej sytuacji w rodzinie uczestnika programu. 

1.6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

Centrum współpracowało w 2010r. roku z następującymi organizacjami, których 

działalność poszerzała zakres pomocy realizowanej przez Dział ds. Opieki nad Dzieckiem 

i Rodziną: 

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –  realizacja programu pt.: „Pomoc rodzinie poprzez 

środowiskowe formy wsparcia” .  

2) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy „Mam Dom”, któremu zlecano następujące zadania:  

- wydawanie opinii kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej o spełnianiu 

przez nich warunków,  

- udział w spotkaniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,  

- przygotowanie oraz wydawanie opinii kandydatom na rodziny zaprzyjaźnione dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

-przeprowadzanie badań i wydawanie opinii psychologicznych kandydatom do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, 

-prowadzenie pracy z rodzina biologiczną, w tym diagnozowanie przypadku, terapia 

indywidualna, mediacje, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, warsztaty grupowe.  

3) Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy w Karwowie. Kontynuowano 

umowę zawartą ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek KrzyŜa 

Chrystusowego z siedzibą w Niegowie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu 

ośrodka wsparcia. Dom zapewniał wsparcie w sytuacji kryzysu, przemocy wobec kobiet 

i dzieci, bezpieczeństwo w postaci izolowania od sprawcy przemocy. 

4) Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie. 

5)  Polickie Stowarzyszenie Abstynentów „Ostoja”  w Policach. 

 

2. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych 

Do zadań realizowanych w roku 2010 przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych 

naleŜało: 

1) pomoc osobom niepełnosprawnym w kontaktach z urzędami, instytucjami oraz 

organizacjami, 

2) występowanie z inicjatywą i wnioskami oraz wydawanie opinii w sprawach mających 

znaczenie w Ŝyciu osób niepełnosprawnych, 

3) inspirowanie i podejmowanie działań zmierzających do integracji ze środowiskiem osób 

niepełnosprawnych,  

4) przeciwdziałanie róŜnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, 
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5) pomoc kombatantom, 

6) koordynacja realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w Latach 2004 -2014, 

7) realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

8) nadzór nad finansowaniem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Policach, 

9) przygotowywanie planów zadań w zakresie wydatkowania środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

10) współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział 

Zachodniopomorski, 

11) przygotowywanie sprawozdań i informacji z prowadzonej działalności  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

2.1 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Zadania wykonywane przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych są realizowane 

zgodnie z Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim 

w latach 2004 – 2014, a takŜe zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON.  

Powiat finansował realizację zadań rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a takŜe ze środków 

własnych. Informację o zrealizowanych zadaniach oraz wydatkach PFRON przedstawia 

tabela 19. 

Tabela nr 19,  Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 roku 
 

 
Rehabilitacja społeczna – kwota ogółem:  686 732,00  złotych  

 
 

Rodzaj zadania 
 

Liczba osób Kwota wydatków w złotych 

Dofinansowanie uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych 0 0 

Likwidacja barier architektonicznych 12 104 263 
Likwidacja barier w komunikowaniu się 3 9 980 

Likwidacja barier technicznych 0 0 

Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

120 109 459 

Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki 0 0 

Zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej zlecane 
fundacjom oraz organizacjom 

pozarządowym 

0 0 

Dofinansowanie kosztów 
tworzenia i działania warsztatów 

terapii zajęciowej 
30 493.200 w tym: 443.880 środki 

PFRON, 49.320 środki Powiatu 

Dochód Powiatu na pokrycie kosztów 

obsługi realizowanych zadań 
 19 150 
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Ogółem dofinansowanie w ostatnich trzech latach środków PFRON ulegało spadkowi: 

• w 2008 r. wynosiło 1 152 145 zł 

• w 2009 r. wynosiło 902 915 zł 

• w 2010 r. wynosiło 767 701 zł 

z tego na rehabilitację społeczną przeznaczano kolejno środki : 

• w 2008 r. – 1 048 289 zł 

• w 2009 r. – 802 867 zł 

• w 2010 r. – 686 732 zł 

 

Wykres nr 9. Dofinansowanie środków PEFRON w latach 2008 – 2010. 
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 Dofinansowanie ogółem środków PFRON w 2010 r. stanowiło tylko 67% środków, 

które były przyznane w 2008 r., a dofinansowanie środków na rehabilitację społeczną 

wynosiło tylko 65,5 % w stosunku do 2008 r. 

Przyznane dofinansowanie środków PFRON w latach 2008-2010 przedstawia wykres nr 10. 
 
 
Wykres nr 10. Przyznane dofinansowanie środków PFRON w latach 2008-2010. 
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2.1.1 Turnusy rehabilitacyjne 
 Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej 

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności 

oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Jego celem jest rehabilitacja 

społeczna.  

 W 2010 r. złoŜono 231 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Sytuacja finansowa spowodowana zmniejszeniem 

przyznanych środków PFRON dla Powiatu Polickiego w 2010 roku uniemoŜliwiła realizację 

tego zadania. W związku z powyŜszym nie przyznano dofinansowania do turnusu 

rehabilitacyjnego dla Ŝadnej osoby niepełnosprawnej.  

 Analizując dane z ostatnich trzech lat widać w roku 2010 spadek liczby osób 

niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa 

w turnusie rehabilitacyjnym. Spadek ten wynosił 22 % w porównaniu do roku poprzedniego. 

TakŜe w 2009 roku zauwaŜyć moŜna wyraźny spadek o 15 % w stosunku do 2008 roku. Dane 

przedstawia wykres nr 11. 

 

Wykres nr 11. Liczba osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w latach 2008-2010. 

349

298

231

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2008

2009

2010

Liczba osób ubiegaj ących si ę o
dofinansowanie w danym roku.

 
 
 Analizując poniŜsze dane w 2010 roku nie wypłacono dofinansowania do turnusów 

rehabilitacyjnych. W 2009 roku nastąpił spadek wypłaconego dofinansowania o 57 % w 

stosunku do roku poprzedniego.  

Przedstawia to poniŜszy wykres nr 12. 
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Wykres nr 12. Kwota wypłaconego dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych 
w latach 2008-2010. 
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2.1.2 Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

 W 2010 r. złoŜono 13 wniosków, a 16 wniosków zostało przeniesionych do realizacji 

z 2009 roku. Razem do realizacji w 2010r. było 29 wniosków na łączną kwotę 316.512,00 zł. 

Zrealizowano 14 wniosków na kwotę ogółem 114 243,23 zł, co stanowiło 36 % 

zapotrzebowania. Środki przeznaczono na likwidację barier architektonicznych i w 

komunikowaniu się.  

Większą część złoŜonych wniosków stanowiły wnioski o dofinansowanie 

dostosowania pomieszczeń sanitarnych lub mieszkania, jeden na montaŜ windy, a cztery osoby 

złoŜyły wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się. 

7 osób nie otrzymało dofinansowania w 2010 roku z powodu braku środków 

finansowych, 4 osoby zrezygnowały z dofinansowania, a 4 zmarły. Po analizie przyznanego 

dofinansowania w ostatnich trzech latach zauwaŜa się spadek o 53% dofinansowania ogółem 

w 2008 roku w porównaniu do 2009 roku oraz o 25% wzrost dofinansowania w 2010 

roku w porównaniu do roku 2008.  

 
 
Wykres nr 13. Przyznane dofinansowanie do likwidacji barier w latach 2008-2010. 
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2.1.3 Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

W 2010 roku złoŜono 5 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu 

sprzętu rehabilitacyjnego, a dwa wnioski zostały przeniesione do realizacji z 2009 roku. 

Razem złoŜono 7 wniosków na łączną kwotę 18.412,80 zł. Zrealizowano 5 wniosków na 

kwotę 9052,20 zł., co stanowiło 49% zapotrzebowania. 

 Wśród złoŜonych wniosków 3 osoby otrzymały dofinansowanie do zakupu roweru 

rehabilitacyjnego, 1 do rotoru zespolonego oraz 1 osoba do łóŜka rehabilitacyjnego. 

1 osoby nie otrzymała dofinansowania z powodu niewystarczających środków 

finansowych, a jej wniosek został przeniesiony do realizacji na 2011 rok. W 2010 roku 

z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zrezygnowała 1 osoba. 

 W 2010 roku złoŜono 185 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do 

udziału własnego w kosztach nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, a 24 wnioski zostały przeniesione do realizacji z 2009 roku. Razem złoŜono 

209 wniosków, na łączną kwotę 194.423.39 zł. Zrealizowano 115 wniosków na kwotę 

100.406,80 zł., co stanowiło 52 % zapotrzebowania.  

 Większą część złoŜonych wniosków stanowiły wnioski o dofinansowanie do zakupu 

pieluchomajtek (89 wniosków), aparatów słuchowych ( 48 wniosków), następnie do zakupu 

obuwia ortopedycznego (18 wniosków), protez (13 wniosków) oraz wózków inwalidzkich (4 

wnioski) i balkoników (4 wniosków). 

86 wnioski nie zostały zrealizowane w 2010 roku z powodu braku środków 

finansowych i przeniesiono je do realizacji na 2011 rok. 

Porównując dane z ostatnich trzech lat widać w 2010 roku spadek liczby osób 

ubiegających się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Spadek ten wynosił 

42 % w porównaniu do roku poprzedniego. 

W 2009 roku moŜna zauwaŜyć wzrost o 33% w stosunku do roku 2008. 

Dane przedstawia wykres nr 14. 

 

Wykres nr 14. Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego w latach 2008-2010. 
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Porównując dane z ostatnich trzech lat widać spadek w 2010 roku liczby osób, 

którym przyznano dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Spadek ten wynosił 

ok. 38 % w porównaniu do roku poprzedniego. W 2009 roku zauwaŜyć moŜna natomiast 

wzrost o 13 % w porównaniu do 2008 roku. Dane przedstawia wykres nr 15. 

 
 
 
Wykres nr 15. Liczba osób, którym przyznano dofinansowanie do ze środków PFRON do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego w latach 2008-2010. 
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Po analizie przyznanego dofinansowania zauwaŜa się spadek udzielonego 

dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w 2010 roku. Spadek ten wynosił 51 % 

w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w 2009 roku zauwaŜalny jest wzrost o 13 % w 

stosunku do roku poprzedniego. Dane przedstawia wykres 16. 

 

Wykres nr 16. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego w latach 2008-2010. 
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Porównując ostatnie trzy lata zauwaŜa się w 2010 roku niewielki spadek liczby 

złoŜonych wniosków o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych. Spadek ten wynosił około 1 % w porównaniu do roku poprzedniego.  

Natomiast w 2009 roku widać spadek, który wynosił 5 % w porównaniu do 2008 roku. Dane 

przedstawia wykres nr 17. 
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Wykres nr 17. Liczba złoŜonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do udziału własnego w  
kosztach nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2008-2010. 
 

223

212

209

0 100 200 300

2008

2009

2010

Liczba zło Ŝonych wniosków o dofinansowanie do zakupu
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 
 

Porównując trzy kolejne lata widać spadek liczby wniosków, które zostały 

dofinansowane ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych w 2010 roku. Spadek ten wynosił 38 % w porównaniu do roku poprzedniego. 

Natomiast w 2009 roku widać spadek, który wynosił 14 % w porównaniu do 2008 roku. 

PowyŜsze dane przedstawia wykres nr18. 

 
Wykres nr 18. Liczba wniosków, które zostały dofinansowane ze środków PFRON do nabycia 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2008-2010. 
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 Analizując dane z ostatnich trzech lat moŜna zauwaŜyć w 2010 roku spadek 

przyznanego dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych o 30 % w odniesieniu do roku poprzedniego. Natomiast w 2009 roku widać 

spadek, który wynosił takŜe 30 % w porównaniu do 2008 roku. Przedstawia to wykres nr 19. 

 
Wykres nr 19. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków PFRON do udziału własnego w kosztach 
nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2008-2010. 
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2.1.4 Sport, kultura, rekreacja i turystyka  
Zadanie to dotyczy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie Powiatu Polickiego. Na 2010 rok wnioski złoŜyły 4 organizacje 

pozarządowe na kwotę 62 520,00 zł. Niestety sytuacja finansowa spowodowana 

zmniejszeniem przyznanych dla Powiatu Polickiego środków w 2010 roku uniemoŜliwiła 

realizację tych wniosków.  

RównieŜ z tego powodu nie ogłaszano konkursu z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej - zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym. 

 

2.1.5 Warsztaty terapii zajęciowej  

 Działalność swoją warsztaty terapii zajęciowej, zwane dalej WTZ rozpoczęły w 2001 

roku i uczestniczyło w nich 20 osób niepełnosprawnych. Obecnie w WTZ jest 30 osób 

niepełnosprawnych. W 2010r. opuściła warsztat jedna uczestniczka, a na jej miejsce przyjęto 

inną. Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych działalność WTZ od 2007 roku finansowana moŜe być ze środków 

PFRON, a takŜe z budŜetu powiatu lub/i innych źródeł. Wielkość dofinansowania 

przedstawia tabela nr 20. 

 

Tabela nr 20. Wielkość dofinansowania wynosiła w 2010 roku: 

    

ze środków PFRON 443.880 zł 

z bud Ŝetu powiatu 49.320 zł 

Razem 493.200 zł 

 

W WTZ działa 6 pracowni: 

1) Gospodarstwa domowego; 

2) Artystyczno-plastyczna; 

3) Papierniczo – poligraficzno – komputerowa; 

4) Stolarska; 

5) Wikliniarska; 

6) Ceramiki. 

 W 2010r. zatrudniono w WTZ trenera pracy, który zajmował się rehabilitacją 

zawodową uczestników w ramach, której kontynuowano praktyki zawodowe w Piekarni 

Cukierni „Izybar” w Policach oraz rozpoczęto praktyki w Bibliotece Miejskiej w Policach. 

Praktyki odbywało łącznie 12 uczestników. 

Działalność WTZ jest działalnością o charakterze nie zarobkowym, a dochody ze 
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sprzedaŜy prac i produktów wykonanych przez uczestników są wykorzystywane na pokrycie 

wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. I tak w 2010 roku z kwoty 

dochodu w wysokości ogółem 9 556,59 zł wykorzystano kwotę 6 079,88 zł. na imprezy 

integracyjne ( festyny, zawody, imprezy kulturalne, konkursy itp.). WTZ przedkłada 

kwartalne rozliczenia ze swojej działalności (dotyczy finansowania ze środków PFRON) oraz 

półroczne rozliczenia (dotyczy finansowania ze środków powiatu ). 

W 2010 roku przeprowadzono kontrolę z działalności WTZ w 2009 roku. 

 

2.2 Pozostałe działania 

1) Koordynacja realizacji Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Polickim w Latach 2004 – 2014. 

2) Realizacja projektu „Starość nie musi być samotna”, dzięki finansowaniu Unii 

Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  

3) Nieodpłatnie świadczono usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. 

W ramach tej działalności zostało podpisanych 20 umów z osobami 

niepełnosprawnymi. 3 Asystentów pomagało przede wszystkim osobom 

niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego m.in. w transporcie środkami 

komunikacji, podczas zajęć w szkole na uczelni, w ubieraniu się, przyrządzaniu 

i podaniu posiłku, pomoc w czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa 

domowego. 

4) Wydano 218 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych o obniŜonej sprawności 

ruchowej. Karty wydawane są na wniosek osoby niepełnosprawnej posiadającej 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 

5) Sprawowano opiekę nad kombatantami, w tym: 

a) uczestniczono w spotkaniach Kombatantów, zorganizowanych przez 

Międzygminne Koło Związku Kombatantów RP w Policach. Na spotkaniu omawiane 

były sprawy dotyczące sytuacji Ŝyciowej oraz potrzeb kombatantów i członków 

podopiecznych Koła.  

b) dnia 18 grudnia 2010 r. z okazji Świąt BoŜego Narodzenia dostarczono do domów 

dla 27 Kombatantów paczki świąteczne wraz z Ŝyczeniami. 

6) W 2010 roku Centrum kontynuowało współpracę z Panią Agnieszką Furman – 

nauczycielką, która prowadziła zajęcia dziennikarskie w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach. Wspólnie z uczniami z Zespołu Szkół były 

przygotowywane artykuły do „Informatora Samorządowego”, które ukazywały się w 

comiesięcznych wydanich „Informatora Samorządowego”. W gazecie zamieszczono 
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waŜne informacje, które mogły zainteresować w szczegółności osoby 

niepełnosprawne m.in. artykuły dotyczące działalności Centrum i organizacji 

pozarządowych. Przedstawiono takŜe pozytywne sylwetki osób niepełnosprawnych. 

7) Przygotowano wystąpienie i wniosek do PFRON Oddz. Zachodniopomorski w 

Szczecinie do programu „Program wyrównywania róŜnic między regionami” o 

dofinansowanie przystosowania ciągów komunikacyjnych na terenie SOSW Nr 1 w 

Policach do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o zakup samochodu typu bus 

przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla mieszkańców gminy Nowe 

Warpno. W 2010 roku PFRON większą część środków finansowych przeznaczył na 

rehabilitację zawodową, co spowodowało trudności związane z brakiem moŜliwości 

otrzymania wsparcia finansowego na realizację wyŜej wymienionego programu.  

 
2.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Centrum współpracowało w 2010 roku z następującymi organizacjami, których 

działalność poszerzała zakres pomocy realizowanej przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych: 

1) Uczniowski Klub Sportowy „Activ”; 

2) Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Polickie Amazonki”; 

3) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Amicus”; 

4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą 

w Policach; 

5) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15; 

6) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło 

Terenowe w Policach; 

7) Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, Koło w Policach; 

8) Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki „Wodnik”; 

9) Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni; 

10) Stowarzyszenie wspierające integracje osób niepełnosprawnych „Warto Być” ; 

11) Międzygminne Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych 

w Policach. 

 

3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności   

W roku 2010, działający przy Centrum, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności zrealizował następujące zadania: 

1) orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyŜej 16 roku Ŝycia,  

2) orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku Ŝycia, 

3) wydawanie legitymacji uprawniającej osoby niepełnosprawne do ulg i uprawnień.  
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W 2010 roku przez Zespół zostały wydane:  

1) 4 orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych  

2) 6 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 

3) 741 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:  

 a) stopnia lekkiego - 63 orzeczenia,  

 b) stopnia umiarkowanego - 423 orzeczenia,  

 c) stopnia znacznego - 255 orzeczeń, 

 d) na podstawie art.5a - 0 orzeczeń 

4) 154 orzeczenia o uznaniu dziecka za niepełnosprawne, 

5) 19 orzeczeń o nie zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych, 

6) 0 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności, 

7) 444 legitymacji dokumentujących posiadanie uprawnień wynikających 

z niepełnosprawności, w tym: 

a) legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem Ŝycia, na podstawie waŜnych orzeczeń 

o niepełnosprawności – 90, 

b) legitymacje wydane osobom po 16 roku Ŝycia na podstawie waŜnych orzeczeń 

o stopniu niepełnosprawności – 354, 

8) legitymacje wydane na podstawie orzeczeń wydanych przez organy rentowe (KIZ, ZUS, 

KRUS, MON, MSWiA) w związku z brzmieniem art.5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych – 0. 

 

 

Wykres nr 20, Liczba wydanych orzeczeń w latach 2009-2010. 
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Wykres nr 21,  Liczba wydanych legitymacji w latach 2009-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 21 Liczba wydanych legitymacji 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. 
Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem Ŝycia na podstawie waŜnych 
orzeczeń o niepełnosprawności 

90 

2. 
Legitymacje wydane osobom po 16 roku Ŝycia na podstawie waŜnych 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 354 

3. 

Legitymacje wydane na podstawie orzeczeń wydanych przez organy 
rentowe ( KIZ, ZUS, KRUS, MON, MSWiA ) w związku z brzmieniem art. 5 i 
62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

0 

4. Ogółem 444 

 
 

        Szczegółowe dane na temat liczby wydawanych według przyczyny niepełnosprawności, 

stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia przedstawia tabela nr 22 

i 23.
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Tabela nr 22  Liczba wydanych orzeczeń według przyczyny niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia. Osoby po 16 roku Ŝycia                                                                                                                                                      

 
Stopnie niepełnosprawno ści Wiek Płeć Wykształcenie Zatrudnienie 

Lp. Symbole Znacz 
ny Umiarkowany Lekki 

Razem 16-
25 

26-
40 41-60 61 i 

więcej K M 

mni
ej 

niŜ 
pod
st. 

podsta-
wowe 

zasadnic
ze średnie wyŜsze Tak Nie 

 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 16. 17. 18. 19. 

1. 01-U 5 8 0 13 8 3 0 2 7 6 3 6 3 1 0 1 12 

2. 02-P 19 27 1 47 8 9 23 7 26 21 1 24 15 5 2 3 44 

3. 03-L 10 19 13 42 5 2 18 17 22 20 3 19 6 12 2 6 36 

4. 04-O 10 11 1 22 6 2 11 3 13 9 1 10 4 7 0 2 20 

5. 05-R 50 165 34 249 25 30 133 61 130 119 10 79 73 61 26 69 180 

6. 06-E 4 12 3 19 5 5 8 1 7 12 1 10 5 3 0 3 16 

7. 07-S 50 111 7 168 6 6 88 68 81 87 15 60 61 19 13 21 147 

8. 08-T 14 18 0 32 4 0 23 5 10 22 1 9 12 9 1 2 30 

9. 09-M 16 2 0 18 1 1 10 6 12 6 0 6 2 8 2 6 12 

10. 10-N 42 26 2 70 4 5 36 25 29 41 5 25 20 16 4 5 65 

11. 11-I 35 24 2 61 8 8 28 17 39 22 1 19 21 9 11 14 47 

12 12-C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem  255 423 63 741 80 71 378 212 376 365 41 267 222 150 61 132 609 
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Tabela nr 23 Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyny niepełnosprawności, wieku i płci. Osoby przed 16 
rokiem Ŝycia 
 
 

Wiek Płeć 

Lp. Przyczyny 
niepełnosprawno ści 

Razem 
liczba 

orzeczeń 
0-3 4-7 8-16 K M 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 01-U 13 3 5 5 4 9 

26 02-P 2 0 0 2 0 2 

3. 03-L 12 3 5 4 4 8 

4. 04-O 9 3 3 3 5 4 

5. 05-R 13 2 3 8 5 8 

6. 06-E 12 4 2 6 6 6 

7. 07-S 26 6 3 17 12 14 

8. 08-T 0 0 0 0 0 0 

9. 09-M 9 3 3 3 4 5 

10. 10-N 9 4 2 3 4 5 

11. 11-I 26 13 5 8 14 12 

12 12-C 23 7 4 12 5 18 

 Razem: 154 48 35 71 63 91 
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4. Pozyskiwanie środków pozabudŜetowych na realizację projektów   

 Działalność Centrum to równieŜ  pozyskiwanie środków pozabudŜetowych na 

wprowadzanie bądź rozwijanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej. W roku 2010 

Centrum przygotowało i złoŜyło 5 wniosków, w wyniku czego otrzymało dofinansowanie 2 

projektów.    

 
4.1 Pobudka – obudź swój potencjał 

 Centrum w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Powiecie Polickim i przy 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowało projekt systemowy „Pobudka –obudź 

swój potencjał”. Celem projektu było podniesienie umiejętności i kompetencji społecznej i 

zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty aktywnej 

integracji w okresie od stycznia do grudnia 2010r. W projekcie udział wzięło  25 

Beneficjentów Ostatecznych podzielonych na 4 grupy: 1) usamodzielniani wychowankowie z 

zastępczej formy opieki – 5BO, 2) osoby niepełnosprawne  – 5BO, 3) matki osób 

niepełnosprawnych – 8 BO, 4) matki biologiczne dzieci umieszczonych w zastępczej formie 

opieki – 7 BO.  Podpisano 20 Kontraktów Socjalnych i 5 Indywidualnych Programów 

Integracji Społecznej i Zawodowej Osoby Niepełnosprawnej. 

W ramach projektu w kwietniu 2010 r. odbył się turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy 

dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych oraz dzieci niepełnosprawnych. Na turnusie 

wszyscy uczestnicy brali udział w szkoleniach z psychologiem i doradcą zawodowym. 

Szkolenia odbywały się w formie zajęć warsztatowych oraz indywidualnych. Podczas turnusu 

zorganizowano gry i zabawy integracyjne, zapewniono osobom niepełnosprawnym lekarza 

oraz rehabilitację. Po zakończeniu turnusu oraz szkoleń uczestnicy skierowani zostali na staŜe 

zawodowe organizowane w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz kursy 

zawodowe. Uczestnikom, którzy zdecydowali się na kontynuację nauki opłacono czesne oraz 

dojazdy do szkoły. W ramach projektu zapewniono równieŜ usługi Asystenta Osobistego 

Osoby Niepełnosprawnej (AOON) dla beneficjentów niepełnosprawnych oraz usługi 

Asystenta Rodzinnego (AR).  

Dzięki wsparciu AOON i AR uczestnicy projektu mieli moŜliwość załatwienia 

osobiści waŜnych spraw, rozpoczęcia szkoły, pracy  oraz ukończenia kursu zawodowego czy 

szkolenia.  

 Podczas trwania projektu Pobudka - obudź swój potencjał moŜna wymienić 

najwaŜniejsze rezultaty i produkty osiągnięte przez Beneficjentów Ostatecznych: 

1) Indywidualne spotkania z psychologiem - 25 BO (1h/ na 1 BO), 

2) Warsztatowe spotkania z psychologiem – 25 BO (20h/ na 1BO), 

3) Indywidualne doradztwo zawodowe – 25 BO (1h/ na 1 BO),  
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4) Warsztatowe doradztwo zawodowe – 25 BO (5h/ na 1BO), 

5) Badania lekarskie w kierunku prawa jazdy kat. „B” i „C” – 8 BO, 

6) Badania medycyny pracy – 1BO, 

7) Warsztaty podnoszące umiejętności społeczne – Asystent Rodzinny – 4 BO, 

8) Wizyty w poradniach specjalistycznych (psychiatra, endokrynolog, psycholog, terapeuta) – 

16 wizyt, 

9) Szkolenie komputerowe – 2 BO, 

10) Kurs języka angielskiego – 14 BO,  

11) Kurs pracownika ochrony - 1 BO, 

12) Kurs florystyczny – 1 BO, 

13) Kurs fryzjerstwa – 1BO, 

14) Wózki widłowe – 1 BO. 

15) Dofinansowanie do zajęć szkolnych – 8 BO, 

16) Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – 5 BO, 

17) Prawo jazdy kat. „B” – 8 BO, 

18) Prawo jazdy kat. „C” – 1 BO. 

 Całkowity budŜet projektu  Pobudka – obudź swój potencjał realizowany przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wynosił 325.567 zł, w tym podzielono 

środki na: aktywną integrację  152.861,63 zł, prace socjalną  65.720,32 zł, zasiłki i pomoc w 

naturze (wkład własny) 32.556,70zł.   

 Realizacja projektu Pobudka – obudź swój potencjał przyczyniła się do uhonorowania 

Powiatu Polickiego statuetką oraz tytułem „Samorządu równych szans”. PrestiŜowe 

wyróŜnienie odebrano podczas uroczystej gali w Zakopanem.  

 

4.2 Starości nie musi być samotna  

 Projekt realizowany był od 01 marca do 30 listopada 2010 r. dzięki dofinansowaniu ze 

środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach 

obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. 

Celem projektu było: 

− prezentowanie i propagowanie dobrej praktyki – upowszechnienie usług Asystenta 

Osobistego Osoby Niepełnosprawnej skierowanych do osób starszych z niepełnosprawnością;  

− podniesienie jakości Ŝycia osób starszych z niepełnosprawnością poprzez ułatwienie 

wykonywania czynności dnia codziennego oraz umoŜliwienie uczestnictwa w Ŝyciu 

społecznym i kulturalnym.  

Pomocą w formie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej zostało objętych 20 

osób starszych (kobiet i męŜczyzn) z niepełnosprawnością, z terenu całego Powiatu 
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Polickiego. W projekcie postawiono na działania skierowane do osób starszych, gdyŜ jest to 

jedna z grup społecznych zagroŜona wykluczeniem społecznym. Wśród ludzi starszych jest 

wiele osób samotnych, dotkniętych licznymi chorobami, niepełnosprawnych czy 

uzaleŜnionych od innych. Często osoby te Ŝyją w trudnych warunkach, spotykają się z 

nietolerancją, ubóstwem. Wszystkie te problemy powodują, iŜ człowiek stary staje się istotą 

izolowaną i izolującą się od Ŝycia społecznego, a co za tym idzie często osamotnioną. Dlatego 

bardzo waŜne jest promowanie usług asystenckich wśród tej grupy ludzi. 

W tym celu zostały zatrudnione 4 osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach 

zawodowych, które miały wspierać osoby starsze i pomagać im w codziennym Ŝyciu, a takŜe, 

dla których praca w charakterze asystenta była szansą na okresowe zatrudnienie i zdobycie 

doświadczenia. Asystenci zanim ruszyli do swoich podopiecznych odbyli szereg szkoleń: 

- 20 godzinne szkolenie obejmujące pierwszą pomoc i zagadnienia związane z problematyką 

poszczególnych grup niepełnosprawności oraz zagadnienia związane z pielęgnacją osób 

starszych z róŜnymi deficytami, 

- przeszkolenie BHP, 

- szkolenie praktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach. 

Asystenci najczęściej pomagali osobom starszym w codziennych czynnościach związanych z 

higieną osobistą, prowadzeniem gospodarstwa domowego, towarzyszyli w podróŜy, na 

spacerze, podczas wizyty u lekarza czy urzędzie. Asystent wspierał osobę starszą, był jej 

przewodnikiem i współpartnerem. W trakcie trwania projektu zrealizowano 2589 godzin 

usług asystenckich. Dziennie z pomocy asystenta korzystało średnio 9 osób starszych.  

Korzystanie z usług asystenckich była to dla osób starszych niejednokrotnie jedyna 

moŜliwość uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, kulturalnym, okazja do załatwienia najbardziej 

podstawowych spraw.  

Rezultaty projektu: 1) podniesienie poziomu aktywności społecznej osób starszych 

uczestniczących w projekcie; 

- wzrost poczucia bezpieczeństwa u osób starszych, 

- podniesienie świadomości społecznej o sytuacji osób starszych wymagających wsparcia, 

- zdobycie nowych kompetencji podnoszących poczucie wartości, wzrost motywacji i 

aspiracji zawodowych AOON, 

- wzrost radzenia sobie z problemami dnia codziennego wszystkich uczestników projektu. 

 Dzięki realizacji projektu osoby starsze zaczęły pełniej uczestniczyć w Ŝyciu społecznym, 

włączać się w rytm codziennego Ŝycia, a co za tym wszystkim idzie poprawiła się jakość 

Ŝycia tych osób. Wiele z nich wyszło na zewnątrz, zaczęło utrzymywać kontakty społeczne, 

włączać się w rytm codziennego Ŝycia. 
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W dniu 19 listopada 2010 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, która skierowana 

była do wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych, wszystkich 

osób po 60 roku Ŝycia. Podczas spotkania podsumowano działania podejmowane w projekcie, 

a takŜe wygłoszone wykłady:  

- Anny Łunkiewicz nt. „Aktywizacja seniorów na przykładzie Goleniowskiego Domu 

Kultury”, 

- Dr Beaty Bugajskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego, „Profilaktyka samobójstw w okresie 

starości”, 

Program konferencji uświetnił występ kabaretu „Szafa” z Klubu Seniora „Relaks”.  

 Całkowity budŜet projektu  wynosił 57.753,10zł, w tym z dotacja krajowa19701,34zł, 

środki z Unii Europejskiej 29551,80 zł, wkład własny 5499,97zł.    

 

4.3. Drogowskaz na Ŝycie 

 We wrześniu złoŜono wniosek na realizację projektu  pn. „Drogowskaz na Ŝycie” 

zaplanowany do realizacji w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Liderem partnerstwa i organizacją składającą wniosek o dofinansowanie było 

Centrum . W skład partnerstwa, oprócz Centrum  weszły równieŜ Przedsiębiorstwo Usług 

Wczasowo-Leczniczych i Rekreacji „Jantar” Z. Diągwa i Joanna Pelczar – Dziągwa Spółka 

Jawna, oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego crsg, Spółka Z o.o.  

 Instytucją ogłaszającą nabór wniosków w zakresie konkursu zamkniętego był 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie imieniu Samorządu Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

 Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności pracy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Policach poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

 Całkowita wartość projektu wynosiła 4 958 381,00 zł. Nie otrzymano dofinansowania 

na realizację powyŜszego projektu. 

 

4.4 Asystent Rodziny 

 W marcu 2010r. złoŜono wniosek na realizację projektu w odpowiedzi na otwarty 

konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 

ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 Głównym zadaniem opisanym we wniosku miała być  kontynuacja dobrej praktyki – 

usług asystenta rodzinnego w rodzinach biologicznych w Gminie Police oraz rozszerzenie tej 

praktyki na Powiat Policki do rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych. W celach 
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projektu zawarto: zwiększenie kompetencji w sprawach opiekuńczych i wychowawczych 

rodzin niewydolnych wychowawczo, wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 

w osiągnięciu dojrzałości i samodzielności Ŝyciowej, zmniejszenie liczby dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. Cele projektu zostały sformułowane po dokładnej 

analizie danych dotyczących sytuacji rodzin na terenie Powiatu Polickiego jak równieŜ 

danych dotyczących liczby dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych 

i rodzin zastępczych w ostatnich latach. 

 Całkowita wartość projektu wynosiła 168 601,00 zł. Nie otrzymano dofinansowania 

na realizację powyŜszego projektu  

 

4.5 Reaktywacja  

 W marcu kwietniu 2010r. złoŜono wniosek na realizację projektu w odpowiedzi na 

otwarty konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  priorytet VII promocja 

integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałannie wykluczeniu i wzmocnienia sektora 

ekonomi społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

zagroŜonych wykluczeniem społecznym.  

 Celem głównym projektu miało być zwiększenie aktywności społecznej osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

Wsparciem miało być objętych 200 osób z czego 150 niepełnosprawnych i 50 opiekunów 

osób niepełnosprawnych. Dodatkowo cel projektu wpisywał się w „Strategię rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Polickim”. 

 Projekt powstał ze względu na duŜe zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby 

niepełnosprawne, ich rodziny oraz zmniejszające się wsparcie dla tej grupy osób finansowane 

z PEFRON.  

 Całkowita wartość projektu wynosiła 687200,00 zł. Nie otrzymano dofinansowania na 

realizację powyŜszego projektu 

 

5.  Pozostała działalność 

5.1 Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu  

1)  23 – 25 kwietnia – w Świnoujściu odbyło się szkolenie komputerowe dla pracowników 

Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka z terenu Powiatu oraz Centrum;  

2) 26 maja  odbyły się  w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Policach Warsztaty 

Powiatowe dotyczące pracy z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w zastępczej 

formie opieki i rodzinami zagroŜonymi takim umieszczeniem; 

3)  9 listopada Centrum  zorganizowało spotkanie szkoleniowe na temat Konferencję Grupy 

Rodzinnej (W szkoleniu udział wzięli pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z 
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Nowego Warpna, Polic, Dobrej i Kołbaskowa, pracownicy Domów Dziecka z Polic i 

Tanowa, kuratorzy zawodowych i społecznych I Zespołu Kuratorskiej SłuŜby Sądowej ds. 

Rodzinnych przy Sądzie Rejonowym Szczecin-PrawobrzeŜe i Zachód w Szczecinie; 

4) 19 listopada Centrum zorganizowało konferencję w ramach projektu „Starość nie musi być 

samotna”, której celem było zaprezentowanie róŜnych form aktywności seniorów oraz 

przedstawienie problemów, na jakie napotykają w codziennym Ŝyciu osoby starsze z 

niepełnosprawnością. Podczas spotkania podsumowano działania podejmowane w 

projekcie, przedstawiono jego cele oraz osiągnięte rezultaty. Uczestnicy mieli okazję 

wzbogacić swoją wiedzę w zakresie procesów rozwojowych człowieka starszego, jego 

oczekiwań i potrzeb. Ponadto udział w konferencji dał okazję do refleksji nad procesem 

starzenia się społeczeństwa i samego siebie. Podczas spotkania wygłoszono wykłady, 

Anny Łunkiewicz nt. „Aktywizacja seniorów na przykładzie Goleniowskiego Domu 

Kultury dr Beaty Bugajskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego, „Profilaktyka samobójstw w 

okresie starości. Program uświetnił występ kabaretu „Szafa” z Klubu Seniora „Relaks”. W 

konferencji wzięło udział 119 osób, w tym 32 pracowników socjalnych z instytucji 

pomocy społeczne.  

5)  19 listopada, Podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego został wygłoszony wykład 

pn. „Psychopatologiczne uwarunkowania nieprawidłowości środowiskowych” przez dr n. 

med. Ewę Kramarz - specjalistę psychiatrii.  
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II. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE CENTRUM  

 

1. Struktura zatrudnienia: 

 
Wykres nr 22, Liczba osób zatrudnionych  
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2009
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Analizując powyŜszy wykres widoczny jest wzrost zatrudnienia w roku 2010 w  

stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. Wzrost ten jest spowodowany 

realizacją przedsięwzięcia „Asystent Rodzinny”. 

 W związku z realizacją przedsięwzięcia „Asystent Rodziny”, na stanowisko 

Asystenta Rodziny, po zakończeniu staŜu zostały przyjęte, na podstawie umowy o pracę 3 

osoby, w tym dwie w ramach prac interwencyjnych refundowanych z Powiatowego Urzędu 

Pracy w Policach. 1 pracownik został przyjęty na stanowisko koordynatora Asystentów 

Rodziny, w ramach ½ etatu. Dodatkowo od 01.09.2010 r. została zatrudniona 1 osoba na 

stanowisko Koordynatora Asystentów Rodziny, w ramach ½ etatu, w związku z potrzebą 

koordynacji pracy 3 nowo zatrudnionych Asystentów Rodziny od 01.10.2010 r. wcześniej 

odbywających staŜ oraz 1 Asystenta Rodziny odbywającego staŜ. 

W placówce wsparcia dziennego została zatrudniona 1 osoba, na stanowisko 

wychowawcy. 

Występująca fluktuacja kadr jest związana równieŜ z kobietami cięŜarnymi oraz 

urlopami wychowawczymi. W roku sprawozdawczym, zatrudniono 1 osobę na umowę na 

czas zastępstwa, na miejsce cięŜarnej oraz 2 osoby są zatrudnione na podstawie umów na czas 

zastępstwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych. 

W roku sprawozdawczym staŜ w Centrum odbyło 11 osób. Z 7 osobami zostały 

podpisane umowy o pracę.  

6 osób odbywało praktyki studenckie, z czego 1 osoba odbyła praktykę w dziale 

administracji Centrum, 2 osoby realizowały program praktyk w Powiatowym Ośrodku 
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Interwencji Kryzysowej oraz 2 osoby w dziale Opieki nad Dzieckiem i Rodziną,  poznając 

strukturę organizacyjną poszczególnych działów. 

Praktyki zawodowe odbyło równieŜ 4  uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej 

w Policach, w Centrum. 

Od 01.06.2010 r. do 30.11.2010 r. w związku z realizacją projektu „Starość nie musi 

być samotna” realizowanym dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej, przyjęto na staŜ 4 osoby, na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby 

Niepełnosprawnej. Przed rozpoczęciem staŜu osoby te zostały przeszkolone w zakresie BHP 

oraz usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, dodatkowo odbyły szkolenie 

praktyczne w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo. 

PoniŜsze tabele szczegółowo przedstawiają wszystkie stanowiska pracy w Centrum. 

 

Tabela nr 24, Administracja 
 

 
Stanowisko 

 
Wykształcenie Rodzaj umowy 

Dyrektor WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Główny Księgowy Pomaturalne Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Kierownik Działu ds. opieki nad 
Dzieckiem i Rodziną WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Główny Specjalista ds. Kadr i Płac WyŜsze zawodowe Umowa o pracę na czas nieokreślony 

 
Księgowy 

 
Pomaturalne Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Starszy Administrator – obsługa 
sekretariatu 

WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Administrator  WyŜsze zawodowe Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Administrator - obsługa Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności 
WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 
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Tabela nr 25, Placówki wsparcia dziennego 
 

 
Stanowisko 

 

 
Wykształcenie 

 
Rodzaj umowy 

Pracownik socjalny WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Młodszy Wychowawca Średnie  Umowa o pracę do 31.12.2010 r. 

Wychowawca Średnie 
Umowa o pracę od 18.02.2010 r. do 

31.12.2010 r. 

Pomoc wychowawcy Średnie 
 

StaŜ od 15.06.2010 r. do 14.09.2010 r. 
 

 
Koordynator Asystentów Rodzinnych 

 
WyŜsze Umowa o pracę do 31.12.2011 r. 

 
Koordynator Asystentów Rodzinnych 

 
WyŜsze 

Umowa o pracę od 01.09.2011 r. do 
31.12.2011 r. 

Asystent Rodzinny Średnie Umowa o pracę do 10.12.2010 r. 

Asystent Rodzinny Podstawowe 
 

Umowa o pracę od 21.01.2010 r. do 
31.12.2010 r. 

Asystent Rodzinny Średnie 
 

Prace interwencyjne od 22.02.2010 r. do 
31.12.2010 r. 

Asystent Rodzinny  Średni 
 

Prace interwencyjne od 02.03.2010 r. do 
31.12.2010 r. 

Asystent Rodziny Podstawowe 
StaŜ od 23.03.2010 r. do 22.09.2010 r. 

Umowa o pracę od 01.10.2010 r. do 
31.12.2010 r. 

Asystent Rodzinny Podstawowe 
StaŜ od 24.03.2010 r. do 23.09.2010 r. 

Umowa o pracę od 01.10.2010 r. do 
31.12.2010 r. 

Asystent Rodzinny 
Zasadnicze 
Zawodowe 

StaŜ od 24.03.2010 r. do 23.03.2010 r. 
Umowa o pracę od 01.10.2010 r. do 

31.12.2010 r. 

Asystent Rodzinny  Średnie StaŜ 10.05.2010 r. do 09.11.2010 r. 
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Tabela nr 26, Rodziny zastępcze 
 

 
Stanowisko 

 
Wykształcenie Rodzaj umowy 

Główny Specjalista pracy z Rodziną WyŜsze - doktor Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Specjalista pracy z rodziną WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Referent WyŜsze StaŜ od 08.04.2010 r. do 07.10.2010 r. 

 
 
 
 
Tabela nr 27, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
 

 
Stanowisko 

 
Wykształcenie Rodzaj umowy 

Pracownik socjalny WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Pracownik socjalny WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Referent WyŜsze StaŜ od 09.08.2010 r. do 08.11.2010 r. 

 
 
 
 
Tabela nr 28, Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych 
 

 
Stanowisko 

 
Wykształcenie Rodzaj umowy 

Starszy Administrator Średnie, techniczne Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Główny Specjalista WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej 

Podstawowe Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej 

 
Zasadnicze 
Zawodowe  

Umowa o pracę od 15.03.2010 r. do 
31.12.2010 r. 

Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej 

 
Podstawowe 

 

Umowa o pracę od 01.06.2010 r. do 
31.12.2010 r. 
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Tabela nr 29, Zatrudnieni w projektach 
 

 
Stanowisko 

 
Wykształcenie Rodzaj umowy 

Koordynator - Projekt „Pobudka – 
obudź swój potencjał” 

WyŜsze Kontrakt menedŜerski do 30.04.2010 r. 

Pracownik socjalny - Projekt 
„Pobudka – obudź swój potencjał” 

WyŜsze Dodatek specjalny 

Doradca ds. Osób 
niepełnosprawnych- Projekt 

„Pobudka – obudź swój potencjał” 
 Średnie Dodatek specjalny 

Doradca ds. Osób 
niepełnosprawnych- Projekt 

„Pobudka – obudź swój potencjał” 
WyŜsze 

Umowa o pracę od 22.02.2010 r. do 
31.12.2010 r. 

Koordynator – Projekt „Starość nie 
musi być samotna” 

WyŜsze  

 
Umowa zlecenie od 01.03.2010 r. do 

30.11.2010 r. 
 

Obsługa administracyjna – Projekt 
„starość nie musi być samotna” WyŜsze zawodowe 

 
Umowa zlecenie od 01.03.2010 r. do 

30.11.2010 r. 
 

Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej – Projekt „starość 

nie musi być samotna” 

Zasadnicze 
Zawodowe 

StaŜ od 01.06.2010 r. do 30.11.2010 r. 

Asystent osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej – Projekt „starość 

nie musi być samotna” 

Zasadnicze 
Zawodowe 

StaŜ od 01.06.2010 r. do 30.11.2010 r. 

Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej – Projekt „starość 

nie musi być samotna” 
Średnie StaŜ od 01.06.2010 r. do 30.11.2010 r. 

Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej – Projekt „starość 

nie musi być samotna” 
 

Zasadnicze 
Zawodowe 

StaŜ od 01.06.2010 r. do 30.11.2010 r. 

 

 

1.1 Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych 

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w komisjach 

orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności pracowało: 4 lekarzy, 

2 doradców zawodowych, pedagog, pracownik socjalny i protokolant.  

W Dziale Rodzin Zastępczych, na umowę zlecenie pracowały 2 osoby pełniące 

funkcję Pogotowia rodzinnego oraz 8 osób w ramach umów zlecenia prowadziło szkolenia 

dla rodzin zastępczych. 
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W Ośrodku Interwencji kryzysowej na umowę zlecenie prowadzili dyŜur: prawnik 

i psycholog. Dodatkowo w ramach realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla 

sprawców przemocy domowej dwie osoby prowadziły zajęcia.  

W Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych, w ramach umów cywilnoprawnych 

pracowały 2 osoby, jedna do nadzoru robót budowlanych przy likwidacji barier 

architektonicznych, druga osoba do opracowania artykułów umieszczanych w „Informatorze 

Samorządowym Gmin Powiatu Polickiego”. 

2 pracowników wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia, w ramach 

projektu „Starość nie musi być samotna” realizowanego dzięki finansowaniu Unii 

Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dodatkowo 2 osoby wykonywały 

pracę na podstawie umowy o dzieło podczas konferencji „Starość nie musi być samotna”. 

W ramach projektu „Pobudka – obudź swój potencjał” 3 osoby przeprowadzały 

szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów projektu oraz 1 osoba 

pełniła funkcje koordynatora projektu w ramach Kontraktu menedŜerskiego. 

W Dziale administracji na podstawie umów zlecenie wykonywało pracę 2 osoby: 

sprzątaczka oraz osoba wprowadzająca program płacowy „Vulcan”. Na podstawie umów o 

dzieło pracowało 2 osoby: kurier oraz osoba obsługująca stronę internetową. 

W sumie  na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 34 osoby, 

z czego 18 osób na umowę zlecenie, 11 na umowę o dzieło oraz 5 osób świadczyło usługi 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

2. Szkolenia pracowników 

W ramach projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego przeszkolono 

14 pracowników. Szkolenia dotyczyły: „Projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w PO 

KL”, „Pomocy dzieciom krzywdzonym”, „Współczesnych kierunków rozwoju pomocy 

społecznej”, „Metod zarządzania zespołem pracowniczym”, „Kierowania i zarządzania 

superwizyjnego”, „Wsparcia i motywacji”,  „Zespołów interdyscyplinarnych – tworzenia 

i funkcjonowania”, „Dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym i zespołem zaburzenia 

Więzi – zaburzenia wtórne”, „Prawa zamówień publicznych w projektach PO KL”. 

Dodatkowo w ramach Funduszy Europejskich, dwóch pracowników ukończyło 

studia podyplomowe na kierunku: „Organizacja Pomocy Społecznej” oraz zorganizowano 

superwizje indywidualne oraz grupowe dla pracowników socjalnych oraz Asystentów 

Rodzinnych.  

W dziale administracji został przeszkolony pracownik zajmujący się obsługą kadr 

przeszedł szkolenie z zakresu: „Jak rozliczać z ZUS osoby pracujące na etacie i jednocześnie 

na umowach zlecenie” oraz „Płatnik” 
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2  pracowników zatrudnionych w ramach projektu „Pobudka – obudź swój 

potencjał” uczestniczyło w szkoleniach: „Współpracy publicznych słuŜb zatrudnienia z 

pracownikami pomocy społecznej przy podejmowaniu działań aktywizacji społeczno – 

zawodowej wobec osób objętych wsparciem w ramach POKL”, „Księgowości w projektach 

PO KL”. 

W „Szkoleniu dla kadry pomocy społecznej w zakresie wsparcia ofiar handlu ludźmi” 

brało udział 2 pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, psycholog 

zatrudniony w ramach umowy zlecenia wraz z 2 pracownikami Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej uczestniczył w szkoleniu „Sprawy przemocy domowej – strategie 

postępowania”. 1 pracownik niniejszego działu został przeszkolony w zakresie „Metodologii 

pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem” . 

4 Pracowników działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną uczestniczyło w 

następujących szkoleniach: „Diagnoza środowiska rodzinnego”, „Pracownik socjalny – 

zawód niosący pomoc w kryzysie”, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy po wejściu w Ŝycie 

nowych przepisów z 13.06.2009. Zagadnienia kluczowe dla funkcjonowania Ośrodków 

Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji 

pracujących z rodzinami w kryzysie”.  

Dyrektor Centrum uczestniczył: w cyklu spotkań „Zarządzanie zmianą gospodarczą w 

przedsiębiorstwie i samorządzie”, w „Spotkaniu z realizatorami Programu Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL oraz z wnioskodawcami projektów innowacyjnych Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”, „Grupie roboczej ds. Integracji Społecznej”, ,,Rynek pracy w 

dobie kryzysu”, w szkoleniu: „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów 

publicznych”, „Diagnoza moŜliwości wsparcia dla Ekonomii Społecznej na terenie powiatu 

polickiego”,  

W sumie zostało przeszkolonych 15 pracowników Centrum i 1 osoba zatrudniona na 

podstawie umowy zlecenia. 

 
 
3.  Działania informacyjno-promocyjne 
 
3.1 Konferencje i spotkania 

W 2010 roku Centrum było organizatorem lub  współorganizatorem następujących 

konferencji i spotkań:  

1) W ramach realizacji zadania rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

zorganizowano 7 spotkań dla beneficjentów projektu „Pobudka – obudź swój 

potencjał”; 



 57 

2) 26 maja Warsztaty Powiatowe dotyczące pracy z rodziną biologiczną dzieci 

umieszczonych w zastępczej formie opieki i rodzinami zagroŜonymi takim 

umieszczeniem; 

3) W dniach 5-7 listopada w Kołobrzegu  odbyła się  konferencja podsumowująca projekt 

„Pobudka – obudź swój potencjał” zorganizowana przez lidera projektu OPS w 

Policach. W konferencji uczestniczyli realizatorzy projektu z OPS-ów powiatu 

polickiego oraz PCPR w Policach. Spotkanie  było połączone prezentacją multimedialną 

oraz panelem dyskusyjnym na temat osiągnięć jakie zostały dokonane od 2008r.; 

4) 9 grudnia  w Hotelu „Dobosz” nastąpiło uroczyste zakończenie projektu „ Pobudka- 

obudź swój potencjał”. Podczas uroczystości wręczono uczestnikom dyplomy 

ukończenia projektu oraz nagrody;  

5) 16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne uczestników projektu. Podczas uroczystej 

kolacji wigilijnej Wszyscy otrzymali świąteczne paczki a wyróŜnieni uczestnicy 

nagrody. 

  

  W 2010 roku przedstawiciele Centrum  uczestniczyli w następujących spotkaniach 

i konferencjach: 

1)    8 stycznia konferencja na temat „Wykluczenie społeczne rodziców/opiekunów 

niepełnosprawnych dzieci i dorosłych oraz sposoby przeciwdziałania”, zorganizowana z 

inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem MoŜemy 

Więcej”, Sejm RP; W programie konferencji przewidziano, Ŝe przedstawione zostaną 

dobre praktyki – przykłady juŜ wdroŜonych regionalnych projektów, których efektem 

jest wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz moŜliwość godzenia opieki nad 

tymi osobami z pracą i funkcjonowaniem w społeczeństwie. Przedstawiciele Centrum, 

jako przykład takiego projektu,  przedstawili prezentację projektu „Pobudka – obudź 

swój potencjał”;  

2) 26 luty Konferencja „Budujemy społeczeństwo dla wszystkich”, Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa; 

3) „20 kwietnia konferencja „Rehabilitacja zawodowa i społeczna a zmiany na rynku 

pracy”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo w Policach; 

4) 22-23 kwietnia „Polsko-niemiecka konferencja dotycząca dwunarodowościowych 

konfliktów rodziców i instytucji z udziałem dzieci”, Akademia Społeczna Pinnow w 

Brandenburgii; 
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5) 20 – 21 maja „Zarządzanie zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwie i samorządzie”,   

Pobierowo w ramach projektu „Zmiana na czas –czas na zmianę”; 

6) 27 maja konferencja inaugurująca projekt pn. „NiezaleŜne Samodzielne Spółdzielnie 

Socjalne”, Police; 

7) 10 czerwca ceremonia nadania SOSW w Tanowie imienia Kawalerów Orderu 

Uśmiechu; 

8) 10 czerwca konferencja „Pomoc dzieciom krzywdzonym”, SOS dla Rodziny; 

9) 16 czerwca konferencja „Pamiętaj o mnie – łączymy pokolenia”, MOK Police; 

10) 23 czerwca praca grupy roboczej ds. Integracji Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w  

Szczecinie; 

11) 6 lipca udział Dyrektora Centrum w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób 

Niepełnosprawnych, którego tematem była trudna sytuacja budŜetowa Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Sejm RP; 

12) 13 lipca wykład Dyrektora Centrum pt. „Asystent Rodzinny” Starostwo Powiatowe w 

Bielsku Białej; 

13) 14 lipca konferencja nt. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej -  realna pomoc i wsparcie”, 

Urząd Miasta Katowice – prezentacja doświadczeń Powiatu Polickiego przez Dyrektora 

Centrum; 

14) 15-16 lipca spotkanie w sprawie innowacyjnych projektów w zakresie osób 

niepełnosprawnych, Dziwnówek; 

15) 20 lipca spotkanie o Ekonomii Społecznej nt. „Diagnoza moŜliwości wsparcia dla 

Ekonomii Społecznej na terenie powiatu polickiego”, Inkubator Policki; 

16) 1 września „Powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego”, MłodzieŜowy Ośrodek 

Wychowawczy w TrzebieŜy; 

17) 25 sierpnia i 2 września „Zmiana na czas –czas na zmianę”- „Budowa strategii 

zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie”; 

18) 22 września konferencja powiatowa projektu „Zmiana na czas –czas na zmianę”- 

zaprezentowanie Strategii Reagowania na Zmianę Gospodarczą w regionie; 

19) 23 września spotkanie zespołu eksperckiego ds. osób niepełnosprawnych, Wspólnota 

Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), Warszawa;   

20) 24 września VII Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia – prezentacja „ Działania 

PCPR w Policach na rzecz osób niepełnosprawnych”, Zakłady Chemiczne Police; 

21) 28-29 września konferencja społeczno-naukowa pn. „Spójność społeczna – od teorii do 

praktyki. Znaczenie pomocy i integracji w budowaniu spójności społecznej”, 

Dźwirzyno; 
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22) 30 września konferencja powiatowa projektu „Zmiana na czas –czas na zmianę” -

wykład Dyrektora Centrum na temat „Strategii Reagowania na Zmianę Gospodarczą – 

Komitet Monitorujący ; 

23) 5 października obchody 15-lecia współpracy szkoły z Eurpaschule Deutsch-Polnisches 

Gymnasium w LÖCKNITZ, Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach; 

24) 13 października spotkanie z okazji „Dnia Seniora”, Polski Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów, Police; 

25) 14 – 15 października Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 

poświecony omówieniu zmian w systemie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej 

i wspierania rodziny, Borne Sulinowo; 

26) 26 października konferencja pt. „Asystent osoby niepełnosprawnej – zawód z 

przyszłością”, Dyrektor Centrum prezentowała „Dobre praktyki z realizacji usługi 

asystenta osoby niepełnosprawnej na przykładzie działań podejmowanych w Szczecinie 

i Policach”, MOPR Kraków; 

27) 26-28 października uczestnictwo w IV Ogólnopolskim Forum Powiatowych i Miejskich 

Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” oraz w Ogólnopolskiej konferencji „Tworzenie 

i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Solec-Zdrój; 

28) 23  listopada konferencja podsumowująca „Europejski Rok Walki z Ubóstwem i 

Wykluczeniem Społecznym w Polsce”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Warszawa; 

29) 23 listopada udział w Posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia  

poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Sejm RP; 

30) 30 listopada udział w Posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Sejm RP; 

31) 10 grudnia spotkanie z Panią Poseł Magdaleną Kochan w sprawie projektu Ustawy o 

wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Biuro Poselskie w Goleniowie; 

32) 13 grudnia udział w Posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej oraz rządowego projektu 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  Sejm RP; 

33) 16 grudnia spotkanie świąteczno-noworoczne, Gmina Dobra; 

34) 17 grudnia uroczysta narada dyrektorów , Zespół Szkól im. Ignacego Łukasiewicza. 
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3.2 Nagrody i wyróŜnienia 

1. W ramach wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Policach otrzymało statuetkę za "Szczególne i Innowacyjne 

Osiągnięcia w Pomocy i Integracji Społecznej". 

2.  7 października Powiat Policki otrzymał statuetkę i tytuł "Samorządu równych szans 2010" 

za projekt "Pobudka- obudź swój potencjał". WyróŜnienie w ramach konkursu, za 

najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób 

niepełnosprawnych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wręczyła na ręce Dyrektora 

Centrum. Projekt systemowy „Pobudka –obudź swój potencjał” realizowaliśmy w 

partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Powiecie Polickim i przy współpracy z 

Powiatowym Urzędem Pracy. Projekt kierowany był do osób, które pozostają nieaktywne 

zawodowo, gdyŜ opiekują się osobą niepełnosprawną oraz osób nieaktywnych zawodowo, 

których dzieci zostały umieszczone w zastępczych formach opieki (rodziny zastępcze, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze), zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Celem 

projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób oraz zmniejszenie obszarów 

wykluczenia społecznego. 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz instytucja szkoleniowo-doradcza „e-pro edukacja” 

uhonorowała Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mianem „Pracodawcy Równych 

Szans”.  W podziękowaniu za wsparcie w aktywizacji zawodowej uczestników projektu 

„Czas na zmiany – Wracam do pracy”. Aktywizacja zawodowa i społeczna była 

skierowana do mieszkańców powiatu polickiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy ( w tym niepracujących osób niepełnosprawnych). Projekt realizowany był 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji 

Społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

3.3 Imprezy okolicznościowe 

 Centrum w roku 2009 było organizatorem następujących imprez okolicznościowych: 

1) Dzień Babci i Dziadka zorganizowano dnia 28 stycznia przez dzieci z Placówki 

Wsparcia Dziennego w Policach; 

2) Dzień Matki zorganizowany 26 maja przez podopiecznych z Placówki Wsparcia 

Dziennego w Policach; 

3) Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, przypadający w tym roku dnia 29 maja  Centrum  

uczciło w dniu 23 maja, organizując piknik dla rodzin zastępczych. Był to piąty tego 

rodzaju festyn, który miał miejsce w Policach; 
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4) Dnia Dziecka dla podopiecznych z Placówki Wsparcia Dziennego w Policach 

zorganizowana 1 czerwca; 

5) Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego19 listopada; 

6) Imprez mikołajkowa zorganizowana 10 grudnia dla dzieci z Placówki Wsparcia 

Dziennego w Policach. 

 

3.4  Wydawnictwa i narzędzia promocyjne  

 W roku 2010 Centrum opracowało rubrykę  do „Informatora Samorządowego Gmin 

Powiatu Polickiego”, w miesiącach marzec, maj, październik i grudzień z zakresu realizacji 

projektu „Pobudka – obudź swój potencjał” , w miesiącach luty, kwiecień, czerwiec, wrzesień 

z zakresu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz czerwiec, wrzesień, październik z 

zakresu pozostałych działań Centrum. 

 Prócz licznych artykułów ukazujących się w  „Informatorze Samorządowym Gmin 

Powiatu Polickiego” dodatkowo o działaniach Centrum informowały takie media jak:   

• „Kurier Szczeciński”: 

„Pomoc w kryzysie”, nr 5(17770) z 8-10 stycznia 2010 

„Na ratunek rodzinie”, nr 49(17814) z 11 marca 2010 

„Asystent dla seniora”, nr 130(17895) z 7 lipca 2010 

„Starość nie musi być samotna. Asystent dla seniora”, nr 226(17991) z 22 listopada 2010 

• „Problemy Społeczne”,  

„Projekt „Starość nie musi być samotna” startuje juŜ w marcu, nr 1/2010 (X) 

• portal www.niepełnosprawni.pl,  

„Jak uratować PFRON” z 8 lipca 2010 

• Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego,  

„Problemy Społeczne w województwie zachodniopomorskim (lata 2007-2009), nr 

1/2010(2) 

• Rzeczpospolita.  

- „Nowy zawód: asystent rodziny”, nr 246(8757) z dnia 20 października 2010. 

Ponadto  pracownicy Centrum występowali w Radiu Szczecin,  TVP Szczecin oraz 

Telewizji Kablowej Police. 

 W ciągu 2010 roku trwały intensywne prace nad unowocześnieniem strony 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Strona w nowej oprawie zaczęła 

funkcjonować pod adresem http://www.pcpr.police.pl/ od września zeszłego roku. 
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4.  Struktura wydatków 
 

Tabela nr 30, Zestawienie wydatków budŜetowych zrealizowanych w 2010 r. 

 
Zestawienie wydatków bud Ŝetowych zrealizowanych w 2009 r. 

 
Osobowy 

 
bezosob. 

 
Wydatki 

 
Dotacje  

 
Ogółem 

 Dział  Rozdział 

f.płac f.Płac 

Pochodne 

rzeczowe 
celowe/ 
podmiot. wydatki 

85201 
 Placówki Opiekuńczo wychowawcze 90589, 76 3 520,91 16721, 20 168 704,54 153 107, 39 432 643,80 

85203  
Ośrodki wsparcia         210 546,23 210 546,23 

85204 
Rodziny zastępcze 84 387,64 76 855,00 26 885,00 1 960 177,42 199 173,93 2 347 478,99 

85218 
Powiatowe centra pomocy rodzinie 296 767,64 6 128,07 50 130,00 50 296,80  403 322,51 

85220 
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie 

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 65 213,09 8 390,67 13 601,58 38 096,95  125 302,29 

852 

85295 
Pozostała działalność   23 139,06 3 661,52 13 309,76  40 110,34 

85311 
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych 87 489,27 3 732,24 16 913,00 18 373,14 49 320,00 175 827,65 
85321 

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności  30 914,08 2 699,35 30 381,98  63 995,41 
85395 

Pozostała działalność     1 346,00  1 346,00 

853 

85395 
Pozostała działalność  „Pobudka – obudź swój potencjał”  78 036,60 10 680,00 14 001,76 88 503,86  191 222, 22 

Razem 702 484,00 163 360,03 144 613,41 2 396 190,45 612 147,55 3 991 795,44 
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ZAŁ ĄCZNIKI: 
1. sprawozdanie z Domu Dziecka w Tanowie 
2. sprawozdanie z Domu Dziecka w Policach 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA DOMU DZIECKA  
W TANOWIE W ROKU 2010 

 
I. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW  

 
Stanowisko Ilość 

pracowników 
etat 

Dyrektor  1 1 
wychowawcy 12 11,25 
pedagog 1 0,75 
terapeuta 1 0,25 
pracownik socjalny 1 0,75 
administracja 3 3 
obsługa 4 4 
Ogółem  23 21 
 
 
II.  STAN WYCHOWANKÓW  

 
Liczba dzieci, które opuściły placówkę 

w tym 
inna placówka 

Liczba 
wychowanków  

ogółem 
 dom 
rodzinny 

adopcja rodzina 
zastępcza Schronisko MOS 

usamodzielnienie 
 

32 10 1  3 
 

1 1 5 

 
 
III.  STRUKTURA WYDATKÓW  

 
1. BudŜet 85201 wynosił brutto:  dział główny 1.272.704,- = 100% 

Z tego:  775.831,05 – płace i inne = 60,96% 
              138.362,82 – ZUS – y = 10,87%  
               28.388,72 – św. Społeczne = 2,23% 
               330.121,41 – rzeczowe = 25,94% 
BudŜet 85233 – na dokształcanie  i doskonalenie 450,- - wykonano na szkolenie 
pedagogiczne. 
BudŜet 85295 – fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli 
– 1.742,- - wykonano. 
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IV.  DOCHODY WŁASNE JEDNOSTKI BUD śETOWEJ  
 
Wpłaty na konto j/w – 24.605,- 
Wydatki w tych dochodach – 17.872,- z tego :  

§3110 – kieszonkowe ( wakacyjne)– 1.750,- 
§3240 – stypendia – 2.880,- 
§4210 – zakupy rzeczowe – 3.667,- 
§4220 – na wyŜywienie – 453,- 
§4270 – remont – dofinansowanie – 1.840,- 
§4300 – zakup usług (dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci, 
przejazdy, bilety, wycieczki) – 7.282,- 

Darowizny rzeczowe to systematyczne otrzymywanie wędlin 1 x  w m-cu ,  
 inne darowizny rzeczowe są sporadyczne wynikające z okoliczności np.  

� słodycze z okazji dnia dziecka, świąt wielkanocnych i BoŜego  
Narodzenia. 

�  środki chemiczne – higieniczne – j/w  
 
 

V.   OSIĄGNIĘCIA PLACÓWKI  
 

Praca z rodziną – intensywna praca pracowników placówki z rodziną 
biologiczną  celem powrotu dziecka do domu lub w przypadku braku takiej 
moŜliwości – umieszczenie dziecka  w rodzinnych formach opieki , wpłynęła na to, Ŝe 
w 2010 roku 7 wychowanków opuściło Dom Dziecka w tym;  

�  do domu rodzinnego powróciło– 4 
� w spokrewnionej rodzinie zastępczej zostało  umieszczonych – 3 
 

Galeria TaNowa – powstała w Domu Dziecka w 2008 r.   
Wystawiane są w niej prace wychowanków oraz artystów zawodowych  

i amatorów. Gospodarzami Galerii są wychowankowie placówki. Którzy  organizują  
i przygotowują wystawy, czuwają nad właściwym przebiegiem wernisaŜy. 

W roku 2010 w Galerii było prezentowanych 6 wystaw, prace swoje 
prezentowało 4 wychowanków Domu Dziecka i 2 artystów zawodowych, 
zorganizowano takŜe dwa koncerty muzyczne ,których wykonawcami byli uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej  w Szczecinie i Zespół Silver Band. 

Galeria TaNowa działa równieŜ na rzecz środowiska lokalnego, jest bardzo 
pręŜnie rozwijającym się ośrodkiem szeroko pojętej kultury oraz miejscem integracji 
mieszkańców Tanowa. Istnienie przy Domu Dziecka tak pręŜnie działającej galerii jest 
zjawiskiem wyjątkowym w skali całego kraju. Jednocześnie podkreślić naleŜy, Ŝe  
w Powiecie Polickim jest to jedna z nielicznie działających profesjonalnych galerii. 
  

Stypendia naukowe, których głównym celem jest motywowanie 
wychowanków do nauki w szkołach na etapie podstawowym i średnim ale takŜe 
mobilizowanie do kontynuowania nauki na studiach wyŜszych. 
 W 2010r stypendia te fundowali  pracownicy Katedry Mikroekonomii Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Otrzymywało  je 6  
dzieci na łączną kwotę 3650 zł. Program ten działa juŜ od kilku lat.  
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Programy edukacyjne –  w ramach zajęć wychowawczych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych i wyrównawczych, które mają wyrównywać braki edukacyjne, 
wspierać w chwilach trudnych i przygotowywać dzieci  do Ŝycia społecznego 
placówka prowadziła następujące programy: 

� „Bli Ŝej rodziny” – program dla usamodzielnianych wychowanków, 
� „Dziecko nadpobudliwe” program korekcji zachowań  w oparciu o program 

Teresy Opolskiej i ElŜbiety Potempskiej /Centrum Metodyczne Pomocy 
Psychologiczno- Pedagogicznej MEN/, 

� „Nasza okolica” – program edukacji regionalnej , 
� Terapia logopedyczna, 
� Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze prowadzone przez pedagoga placówki. 

 
 

V. OSIĄGNIĘCIA WYCHOWANKÓW  
 

Udział dzieci w konkursach: 
� Konkurs „Kropelka Krwi”- organizatorem był PCK. 
� Ogólnopolski konkurs organizowany przez program trzeci polskiego radia 

„Moje wymarzone wakacje w górach”.  
� Konkurs fotograficzny „Mój przyjaciel pies”. 
� Konkurs na kartki świąteczne organizowany przez Starostwo Polickie. 

 
W ramach pracy charytatywnej dzieci  wykonywały anioły z masy solnej  na 
rzecz  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i  Pogotowia Teatralnego  
w Szczecinie. 

 
Sport 
� Udział chłopców w Turnieju Piłki NoŜnej w Szczecinie. 
� Starsi chłopcy są członkami piłki noŜnej w Szczecinie/ wyjazdy na treningi  

i turnieje pod opieką wychowawcy/. 
� Jeden z naszych wychowanków trenuje w Juniorach Pogoń –Szczecin. 
 

VI.  PROBLEMY PLACÓWKI 
 

Problemy wychowawcze : 
1. Agresja dzieci w róŜnych postaciach, najczęściej werbalna w relacjach  

z kolegami lub koleŜankami ale takŜe w relacjach z nauczycielami w szkole                  
/ np. jeden z wychowanków kierował groźby pod adresem nauczycieli/. 
Wychowankowie rzadziej prezentowali agresję fizyczną, sporadycznie 
przemieszczoną na sprzęt, jedna z wychowanek z diagnozą zaburzeń  
w zachowaniu prezentowała sporadycznie  autoagresję.  Zachowania 
agresywne dzieci związane były często z  ich zdiagnozowanymi 
zaburzeniami  
w zachowaniu, nademocjonalnością lub  wynikały z  ADHD. Ponadto 
większość wychowanków placówki często prezentuje wyuczony  
w rodzinie repertuar zachowań. 

2. Ucieczki z placówki i nie realizowanie w tym czasie obowiązku 
szkolnego–      W 2010 roku trzy wychowanki  dokonywały zuchwałych 
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ucieczek  
z placówki.  W związku z ucieczką jednej z nich i sytuacjami, które miały 
miejsce podczas ucieczek złoŜono do prokuratury dwa doniesienia  
o podejrzeniu o dokonanie przestępstwa w stosunku do tej wychowanki. 
Dwie  
z trzech wymienionych małoletnich przebywały na stałych ucieczkach , 
czasami były dowoŜone do placówki przez policję lub  rodziców po czym 
natychmiast zuchwale oddalały się. 

 
3. Dwóch  wychowanków dokonało kradzieŜy przebywając poza 

placówką, sprawami zajęły się właściwe organa. 
      
W związku z wymienionymi  zachowaniami niektórych wychowanków 
pracownicy pedagogiczni placówki;  

• przeprowadzali  z nimi rozmowy dyscyplinujące, wspierające, 
wyjaśniające, umawiali na  terapię w PPP w Policach, utrzymywali stały 
kontakt  
z lekarzami psychiatrami którzy opiekują się tymi dziećmi,  

•  na wnioski rodziców trzy razy umieszczano dzieci na oddziałach 
psychiatrii w Zaborze i Szczecin- Zdrojach, 

• utrzymywano ścisły kontakt  z rodzinami tych małoletnich, z insp. d/s 
nieletnich w Policach i w Szczecin n/Odrą, prokuratur w Szczecinie, 
sędziami sądu dla nieletnich, 

• w czterech przypadkach placówka wystąpiła w 2010r do Sądu o zmiany 
środka wychowawczego. 

• 2. wychowanków oczekuje od 2010r w systemie ORE na umieszczenie  
w MOS. 

  
      W 2010r zostali umieszczeni w innych placówkach :  

MOS – 1. wychowanek / w  Ustce/, 
MOW – 1. wychowanka/ w Cerekwicy/, 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
 

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA DOMU DZIECKA  
W POLICACH W ROKU 2010 

 
 

I. STAN ZATRUDNIENIA 
 

Stanowisko Ilość pracowników Etat 
dyrektor 1 1 
główny księgowy 1 1 
specjalista ds. kadr i płac 1 1 
wychowawców 12 12 
pedagog 1 1 
psycholog 1 1 
pracownik socjalny 1 1 
pomoce kuchenne 2 2 
konserwator 1 0,75 
OGÓŁEM 21 20,75 
 
 
II. STAN WYCHOWANKÓW  
 

 
 
III. STRUKTURY WYDATKÓW  
 
Plan w rozdziale 85201 na cały 2010 rok – 1 269 598,00 
wykonanie w rozdziale 85201 na dzień 31.12.2010 - 1 269 523,99  
  
1. Wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wynoszą –
971 680,81, co stanowi 76,54 % w stosunku do całego budŜetu na rok 2010  
i zostały wykonane w stosunku do planu w 100% 
2. Wydatki rzeczowe w wysokości – 266 038,85 stanowią 20,28 % ogólnego 
budŜetu placówki  
3. Wydatki związane z Odpisem środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
socjalny w wysokości 31 805,00 stanowią 2,42 % ogólnego budŜetu placówki. 
 

Liczba dzieci, które opuściły placówkę 
W tym  

Inna placówka 

Liczba 
wychowanków ogółem 

Dom 
rodzinny 

adopcja Rodzina 
zastępcza schronisko MOW  

usamodzielnienie 

32 9 - - - - 3 4 
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W paragrafach rzeczowym wydano środki zgodnie z planem:  
w §4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia - wykonanie kształtuje się na 
poziomie 53 343,92  
w §4220 - zakup wyŜywienia – wykonanie – 60 726,98 . W kwocie tej mieści 
się zakup artykułów spoŜywczych na sporządzanie śniadań, obiadów i kolacji  
w §4260 - zakup energii – wykonanie – 68 054,20 w skład tego paragrafu 
wchodzi równieŜ dostawa ciepła, gazu i zuŜycie wody.  
w §4270 - zakup usług remontowych - wykonanie kształtuje się na poziomie  
15 099,58 
w §4300 – zakup usług pozostałych - wykonanie – 33 728,50 w kwocie  
tej zawarte są opłaty za pobyt wychowanków w innych placówkach opiekuńczo 
- wychowawczych, zgodnie z postanowieniami sądowymi, oraz pozostałe usługi 
takie jak opłaty szkolne, wycieczki i zorganizowane wyjazdy wakacyjne. 
 
Plan w rozdziale 85295 - pozostała działalność (odpis na ZFŚS emerytów  
i rencistów) na cały 2010 rok – 19 012,00 został wykonany w 100%  
 
 
IV. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTKI BUD śETOWEJ 
 
W 2010 roku Dom Dziecka w Policach otrzymał darowizny pienięŜne  
w wysokości 9 310,00 zł w tym kwoty regresowe z tytułu kar pienięŜnych 
wyznaczonych przez sądy. 
 
Pozyskiwanie środków pozabudŜetowych i darów rzeczowych: 
- pozyskiwanie darów odzieŜowych, 
- dary artykułów spoŜywczych (w tym: stałe dostawy wędlin przez Pana Piotra 
Noconia, ), 
- kosmetyki i przybory szkolne – od par młodych  
- bezpłatna opieka dentystyczna i ortodontyczna 2 lekarzy, 
- organizowanie czasu wolnego i sponsorowanie wyjazdów podczas ferii, 
wakacji, dni wolnych od nauki (Niechorze, Międzyzdroje, Park Wodny Laguna, 
Kino Helios, Lodogryf, Ośrodek Wypoczynkowy w Karpaczu), 
- paczki na Dzień Dziecka, BoŜe Narodzenie – NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Policach, Kino Helios,  
- zorganizowanie imprezy mikołajkowej przez Kino Helios 
- zabawa karnawałowa w Hotelu Dobosz, imprezy urodzinowe w Kawiarni 
Wenecja w Policach 
- hala sportowa – nieodpłatne udostępnienie na cotygodniowe zajęcia, 
- darowizny od osób prywatnych – zakup prezentów świątecznych. 
 
 
 
 
 



 70 

V. OSIĄGNIECIA PLACÓWKI  
 
1. W 2010 roku udało nam się doprowadzić do powrotu do domu  

4 wychowanków. Wszystkie te dzieci przebywają w domach za zgodą Sądu 
na okresowy powrót do domu. Ich rodziny są objęte naszą opieką. Efektem 
tego ma być przywrócenie rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej i powrót 
dzieci na stałe do domu. Troje z tych dzieci to kontynuacja działań z 
poprzedniego roku. 

2. Dwoje z naszych wychowanków kontynuowało naukę w liceum 
ogólnokształcącym. 

3. Mimo niewielkiej liczby wychowanków, z której trudno jest zbudować 
druŜynę, nasze placówka aktywnie uczestniczyła w wielu imprezach 
sportowych, organizowała lub pomagała w ich organizacji, a nasze dzieci 
odnosiły sukcesy: 

• Styczeń 2010r.: Noworoczny Turniej Piłki NoŜnej Dziewcząt 
Chłopców w SP 8 w Policach (I Miejsce – DDz Police, dziewczęta,  
I Miejsce – DDz Police, chłopcy). 

• Listopad 2009r. – czerwiec 2010r. i Wrzesień 2010r. – Grudzień 
2010r.: udział w Lidze Placówek Wychowawczych Domów Dziecka 
(rozgrywki w piłce noŜnej dla chłopców). 

• Maj 2010r.: udział w Polickich Dniach Olimpijczyka w kategorii 
szkół podstawowych i gimnazjów. 

• Wrzesień 2010r. i Listopad 2010r.: zorganizowanie imprez 
rekreacyjno – sportowych pod hasłem: Sport i zabawa to fajna 
sprawa oraz Ruch i gwar zabawy czar- rywalizacja  
z zaproszonymi gośćmi ze środowiska polickiego i szczecińskiego. 

• Grudzień 2010r.: udział w Mikołajkowych Zawodach Pływackich: 
zdobycie 2 brązowych medali i kilku wyróŜnień. 

4. Zorganizowaliśmy wiele imprez integrujących społeczność placówki, 
rodziny, zaprzyjaźnione osoby i instytucje: 

• Styczeń 2010r.: Bal Karnawałowy w Hotelu Dobosz. 
• Czerwiec 2010r.: Dzień Dziecka i Dzień Sponsora. 
• Czerwiec 2010r.: Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010; 

nagrodzenie wyróŜniających się wychowanków, rywalizacja 
międzygrupowa w 3 kategoriach: wiedza, sport, kulinarna. 

• Październik 2010r.: Wieczór poetycko-muzyczny pn.: Barwy 
Jesieni. 

• Listopad 2010r.: Zorganizowanie Zabawy Andrzejkowej. 
• Grudzień 2010r.:  

� Udział w konkursie plastycznym Fundacji „Nasz Dom” na 
najładniejsza kartkę boŜonarodzeniową; zdobycie 6 
wyróŜnień; 

� Udział i wyróŜnienie w konkursie na dekorację choinki w 
Starostwie Powiatowym w Policach; 
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� Przygotowanie Jasełek i wieczerzy wigilijnej 
� Zorganizowanie paczek Mikołajkowo BoŜonarodzeniowych 

dla dzieci; 
5. W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi w roku 2010r. odbyły się spotkania 

z: 
• Markiem Kolbowiczem – mistrzem olimpijskim; 
• Katarzyną Grynfelder – miss MKS Pogoń i vice-miss Pomorza 

Zachodniego 
• Sebastianem Wołoszczem – dziennikarzem Gazety Wyborczej, 

zajęcia fotograficzne. 
6. Nasze dzieci uczestniczyły aktywnie równieŜ w imprezach organizowanych 

przez środowiska lokalne: 
• Listopad 2010r.:  

� Udział w festynie w Dobieszynie z okazji 92 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę; 

� Udział w Wieczornicy „Mój dom moje Ŝycie – Ojczyzna” 
w SP 14 w Szczecinie z programem muzyczno-wokalnym,  
z udziałem prezydenta miasta Szczecina Piotrem Krzystkiem 
i kombatantów. 

7. W naszym Domu od 13 lat istnieje Samorząd wychowanków, który 
organizuje i pomaga w organizacji wielu imprez oraz koła zainteresowań: 

a) sportowe 
b) muzyczne 
c) komputerowe 
d) kulinarne 
e) plastyczne 
f) modelarskie. 

8. W roku 2010r. dzieci spędziły 2 tygodnie sierpnia w Karpaczu. 
9. Z wygospodarowanych środków finansowych w wysokości  

10389,00 zł odnowiono elewacje budynku zamieszkałego przez dzieci przy 
ul. Kresowa 24 

10. W ramach dalszego podnoszenia standardu wyposaŜenia zakupiono dla 
potrzeb dzieci: 2 pralki, 2 zmywarki, komplet wypoczynkowy i telewizor. 

 
 
VI. PROBLEMY 
 
W roku 2010: 
- 3 wychowanków zostało umieszczonych w MOW; 
- 1 wychowanka zmieniła placówkę na Dom Dziecka w Gdańsku; 
- 1 wychowanka została przeniesiona do Domu Opiekuńczo-Wychowawczego 
dla dziewcząt w Poznaniu; 
- wystąpiono do Sądu o zmianę placówki dla kolejnych 2 wychowanków na 
MOW; 
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- 2 wychowanków nie powróciło po wakacjach do placówki i obecnie przebywa 
na terenie Wielkiej Brytanii; 
- 1 wychowanek dwukrotnie przebywał na hospitalizacji i obserwacji na 
oddziale psychiatrycznym w Zdrojach i w Centrum Leczenia Dzieci i MłodzieŜy 
w Zaborze 
- na długotrwałej ucieczce przebywała 1 wychowanka. 


