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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. z 2011r., nr 127, poz. 721 – 

tekst jednolity): 

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; 

6a)  finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone 

w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu; 

  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, 
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e)  rehabilitacji dzieci i młodzieŜy; 

   8)   dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; 

   9)   pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie 

oraz przekwalifikowanie; 

   9a)  przyznawanie środków, o których mowa w art. 12a cyt. wyŜej ustawy; 

9b)  realizacja zadań, o których mowa w art. 26, art. 26d i art. 26e cyt. wyŜej ustawy; 

9c)  zlecanie zadań zgodnie z art. 36 cyt. wyŜej ustawy; 

10)  kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu 

szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka 

szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej; 

   11)  współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów; 

  12)  doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej 

lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne; 

  13)  współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc 

pracy osób niepełnosprawnych. 

    W pkt 1 lit. a i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, a takŜe w pkt 4, 5, 7 i 8 - są realizowane przez powiatowe centra pomocy 

rodzinie. 

    W pkt 1 lit. b i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych, a takŜe w pkt 9-9b oraz 10-13 - są realizowane przez powiatowe 

urzędy pracy 

2. Prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 

1. 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: 

   1)   odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne moŜliwości danej osoby; 

   2)   szkolenia, w tym specjalistycznego; 

   3)   zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej; 

   4)   uczestnictwa w terapii zajęciowej; 

   5)   konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce 

techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby; 

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

rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych 
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i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe oraz inne placówki; 

   7)   konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną moŜliwością samodzielnej egzystencji; 

   8)   konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji; 

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

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, 

z późn. zm.3)), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego 

stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek moŜe zostać stwierdzone jedynie 

w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R 

(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). 

 

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

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

z 2002 r., nr 42, poz. 371 – tekst jednolity):  

 

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, 

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. 

z 2005 r., nr 180, poz. 1493 – teks jednolity) 

 

1. Do zadań własnych powiatu naleŜy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2)  opracowanie i realizacja programów słuŜących działaniom profilaktycznym mającym na 

celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdroŜenia 
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prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagroŜonych 

przemocą w rodzinie; 

3)   zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

4)   zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 

kryzysowej. 

 

2. 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 oddziaływań 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 2011 roku. 
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I.  DZIAŁANIA CENTRUM W ZAKRESIE REALIZACJI ZADA Ń USTAWOWYCH 

 

1. Dział Opieki Zastępczej 

 
Do zadań realizowanych w 2011 r. przez Dział Opieki Zastępczej 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, 

14) prowadzenie usług Asystenta Rodziny, 
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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, z których w roku 2011 korzystało 79 dzieci. KaŜda placówka dysonuje 30 

miejscami. Na stanie placówek często jest więcej niŜ 30 dzieci ze względu na to, iŜ nie zdarza 

się, aby wszyscy wychowankowie przebywali w placówce jednocześnie. Podstawowe dane 

o placówkach opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego zawiera tabela nr 1. 

 

Tabela nr 1, Podstawowe dane placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Polickiego 
 

Typ placówki 
 

  

Podstawowe dane placówek opieku ńczo-wychowawczych w Powiecie Polickim 

adres: kontakt: 
liczba miejsc  
w placówce. 

stan na dzień 
31.12.2011r 

korzystało 
 w 2011r. 

Placówka opieku ńczo-
wychowawcza w Policach  

 

ul. Kresowa 26 
72-010 Police 

91 317 67 37 30 31 
79 

Placówka opieku ńczo-
wychowawcza w Tanowie 

ul. Szczecińska 2a 
72-004 Tanowo 

91 424 19 90 30 32 

 

1.1.1 Wychowankowie 

 Na podstawie postanowień Sądu w 2011 r. umieszczono w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu  socjalizacyjnego 15 dzieci z terenu Powiatu Polickiego, oraz 1 dziecko  

z innego powiatu. Dane umieszczeń z podziałem na gminy przedstawia tabela nr 2. 

 

Tabela nr 2, Umieszczenia w  placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2011r. z podziałem na gminy 
  

Typ placówki 
 

  

Umieszczenia w 2011r. z podziałem na gminy 

razem 
Gmina 

Kołbaskowo 
Gmina  
Dobra 

Gmina  
Police 

Gmina  
Nowe 

Warpno 

z innego 
powiatu  

Placówka opieku ńczo-
wychowawcza w Policach  

 

0 1 3 2 0 
16 

Placówka opieku ńczo-
wychowawcza w Tanowie 1 1 3 4 1 
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Porównując liczbę umieszczonych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

w roku 2011 r. z latami poprzednimi moŜna zauwaŜyć, iŜ następuje niewielki wzrost 

umieszczeń. Dane porównawcze przedstawia wykres nr 1, na którym moŜna równieŜ 

zauwaŜyć, iŜ od 2009 r. Powiat Policki przyjął 17 dzieci z innych powiatów.  

 

Wykres nr 1, Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2008-

2011r. , z podziałem na umieszczenia w Powiecie Polickim i innych powiatach   

 

W 2011 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego 

na terenie Powiatu Polickiego przebywało 11 dzieci pochodzących z innych powiatów.  

Na ich utrzymanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 196.548 zł. Natomiast w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach przebywało 2 dzieci z Powiatu Polickiego. 

Decyzję o umieszczeniu małoletnich z naszego powiatu podjęto na Zespole ds. Okresowej 

Oceny Sytuacji Dziecka. Na ich utrzymanie przekazaliśmy dotację w wysokości 69.498zł. 

Szczegółowe dane obrazuje tabela nr 3.   

 
Tabela nr 3, Dotacje na  dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2011 r. 

  

Dotacje    liczba dzieci kwota 

dzieci z innych Powiatów przebywaj ące w 
placówce opieku ńczo-wychowawczej w na terenie 
Powiatu Polickiego 

11 
dla Powiatu Polickiego 

196.548zł 
dzieci z Powiatu Polickiego przebywaj ące w 
placówce opieku ńczo-wychowawczej na terenie 
innych powiatów  

2 
dla innych powiatów 

69.498zł 

 

Wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego na terenie Powiatu Polickiego moŜna pogrupować ze względu na wiek 

i gminę, z której pochodzą. Najwięcej wychowanków jest w grupie wiekowej 14-18 lat 

i stanowią oni ponad połowę wszystkich umieszczonych, są to równieŜ potencjalni 

wychowankowie przygotowujący się do procesu usamodzielnienia. Grupa ta pochodzi 

głównie z terenów gminy Police. Szczegółowe dane wychowanków z podziałem na wiek oraz 

gminę, z której pochodzą przedstawia tabela nr 4 i tabela nr 5.  
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Tabela nr 4, Struktura wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Policach w 2011r.                   
z podziałem na gminy  
 

 
 
 
Tabela nr 5, Struktura wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Tanowie w 2011r. 
z podziałem na gminy  
 

 
Na podstawie zebranych danych statystycznych wychowanków z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego odnotowano, iŜ maksymalną liczbą 

wychowanków w 2011 r.  Domach Dziecka w Powiecie Polickim było: 

1) w Domu Dziecka w Tanowie – 26 wychowanków,  

2) w Domu Dziecka w Policach  – 21 wychowanków.  

 Statystycznie rzecz biorąc średnia roczna wychowanków z placówek opiekuńczo-

wychowawczych wynosiła: 

1) w Domu Dziecka w Tanowie – 23 wychowanków,  

2) w Domu Dziecka w Policach  – 17 wychowanków. 

Dom Dziecka 
 w Policach 

 

 
Liczba wychowanków ze wzgl ędu na wiek: 

 
razem 

 
Do 3 lat 

 

4-6  
lat 7-13 lat 14-18 lat PowyŜej 18 lat 

Gmina Kołbaskowo - - 0 1 1 2 

Gmina  
Dobra - - 0 1 0 1 

Gmina 
Police  - - 4 16 0 20 

Gmina  
Nowe Warpno - - 1 1 0 2 

Z innego powiatu - - 3 3 0 6 

razem 
- - 

8 22 1 31 

Dom dziecka 
w Tanowie 

 

 
Liczba wychowanków ze wzgl ędu na wiek: 

 razem   

 
do 3 lat 

 
4-6  lat 7-13 lat 14-18 lat powy Ŝej 18 lat 

Gmina Kołbaskowo - 0 1 5 0 6 

Gmina  
Dobra - 0 0 3 0 3 

Gmina 
Police  - 0 7 4 2 13 

Gmina  
Nowe Warpno - 0 4 1 0 5 

Z innego powiatu - 1 0 4 0 5 

razem - 1 12 17 2 32 
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Powodem niskiej frekwencji były: 

1) czasowe powroty do domów rodzinnych w ramach pracy z rodziną biologiczną;  

2) pobyty w internatach szkolnych oraz szpitalach; 

3) ucieczki z placówek, 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, kiedy przebywają w innych ośrodkach.   

Głównym zadaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych jest opieka nad 

dzieckiem, jego socjalizacja i wychowanie oraz  praca z rodziną biologiczną, czego 

rezultatem winno być przywrócenie władzy rodzicielskiej. Dzieje się to jednak niebywale 

rzadko, ze względu na brak współpracy rodziców z instytucjami pomocy społecznej. Sytuację 

prawną małoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

całodobowych na terenie Powiatu Polickiego zawiera tabela nr 6.  

Tabela nr 6, Sytuacja prawna małoletnich umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 
terenie Powiatu Polickiego  
 

 

 Najczęściej wychowankowie pozostają w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

do czasu usamodzielnienia, czyli do ukończenia 18 roku Ŝycia. Dane na temat dzieci, które 

opuszczają placówki zawiera tabela nr 7. 

 
Tabela nr 7, Rotacja dzieci w placówkach w 2011r. 

 

Placówka 
opieku ńczo-

wychowawcza 

 
Liczba dzieci, które opu ściły placówk ę 

 
 

 
razem 

 
dom rodzinny adopcja rodzina 

zastępcza 
inna 

placówka usamodzielnienie 

w Policach 2 0 0 1 3 6 

w Tanowie 0 0 1 2 5 8 

 

 

Sytuacja prawna małoletnich 

ogółem 
wychowanków  

ograniczona 
władza 

rodzicielska 

pozbawienie 
władzy 

rodzicielskiej 

rodzic 
nie 
Ŝyje 

przebywa w 
zakładzie karnym/  

władza 
zawieszona 

nieznany adres 
zamieszkania 

rodzica 

pełnoletni 
wychowankowie 

63 60 40 13 7 - 3 
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1.1.2 Praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej 

W 2011 roku, podejmowano działania na rzecz powrotu wychowanków do rodzin 

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

1) kontynuacja  programu dla rodziców i wychowanków „Bli Ŝej Rodziny”; 

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 wychowawców 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; 

16) zgłaszanie i zachęcanie rodziców do udziału w projekcie „Pobudka”, organizowanym 

przez PCPR  w Policach 

 

1.1.3 Realizacja programu naprawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 

terenie Powiatu Polickiego w 2011r. 

Realizacja programu naprawczego w Domu Dziecka w Tanowie została zakończona 

uzyskaniem decyzji Nr 4/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2011 

roku, zezwalającej Staroście Polickiemu na prowadzenie socjalizacyjnej placówki opiekuńczo 

– wychowawczej Dom Dziecka w Tanowie na czas nieokreślony. 
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1.1.4  Zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2011r. 

Zatrudnienie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przedstawia tabela nr 8. 

 
 Tabela nr 8, Struktura zatrudnienia pracowników w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   
 

Placówka dyrektor wychowawcy pedagog psycholog terapeuta pracownik 
socjalny administracja obsługa 

D. Dz. w 
Policach 1 12 2 1 0 1 2 3 

D. Dz. w 
Tanowie 1 11 1 0 1 1 3 5 

 

1.1.5 Pomoc usamodzielnianym wychowankom  

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 na zagospodarowanie w formie rzeczowej; 

4) udzielenia miejsca w mieszkaniu chronionym. 

Szczegółowe informacje na temat przydzielonej pomocy dla wychowanków 

z podziałem na formę opieki zastępczej oraz  gminy, z których pochodzą, przedstawia tabela 

nr 9, 10 i 11. 

 
Tabela nr 9, Pomoc finansowa udzielona usamodzielnionym wychowankom w 2011 r. z podziałem na 
placówki 
 

Rodzaj placówki 

Pomoc pieni ęŜna na 
usamodzielnienie 

 
Pomoc na zagospodarowanie 

 w formie rzeczowej 
 

Pomoc na kontynuacj ę nauki 

 
liczba 

wychowanków 
 

wysoko ść 
pomocy (zł) 

liczba 
wychowanków 

wysoko ść 
pomocy (zł) 

liczba 
wychowanków 

wysoko ść 
pomocy (zł) 

opieku ńczo – 
wychowawcze 5 27.999 6 22.941  14 43.974 

schronisko dla 
nieletnich/ zakład 

poprawczy 
1 1.647 1 3.000 - - 

młodzie Ŝowe 
ośrodki 

wychowawcze 
- - - - 1 1.976 

młodzie Ŝowy 
ośrodek 

socjoterapii 
- - 2 7.000 2 5.929 

specjalne o środki 
szkolno -

wychowawcze 
1 4.941 1 4.000 1 3.953  

razem 6 34.587 zł 10 36.941 zł 18 55.834 zł 
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Tabela nr 10, Pomoc finansowa udzielona usamodzielnionym wychowankom w 2011 r. z podziałem na 
gminy, z których pochodzą 
 

Rodzaj placówki 

Pomoc pieni ęŜna na 
usamodzielnienie 

 
Pomoc na 

zagospodarowanie 
 w formie rzeczowej 

 

Pomoc na kontynuacj ę 
nauki 
razem 

razem 
 

liczba 
wychowanków  

 

wysoko ść 
pomocy 

(zł) 

liczba 
wychowanków  

wysoko ść 
pomocy 

(zł) 

liczba 
wychowanków  

wysoko ść 
pomocy 

(zł) 

Gmina 
Kołbaskowo 2 8.235 3 10.000 4 7.906 26.141 zł 

Gmina  
Dobra - - 1 4.000 1 4.941 8.941 zł 

Gmina  
Police 6 26.352 6 22.941 12 39.034 88.327 zł 

Gmina Nowe 
Warpno - - - - 1 3.953 3.953 zł 

 
 
 
Tabela nr 11, Przydział miejsca w mieszkaniu chronionym udzielona usamodzielnionym wychowankom 
w 2011 r. z podziałem na formy opieki zastępczej oraz gminy, z których pochodzą 
 

Forma opieki zast ępczej 
 Liczba przydzielonych miejsc w mieszkaniu chronion ym  

Gmina 
Kołbaskowo 

Gmina 
Dobra 

Gmina  
Police 

Gmina Nowe 
Warpno 

opieku ńczo-wychowawcze  2 - 2 - 

rodziny zast ępcze - - 1 - 

razem 5 

 

 

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. 
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Wykres nr 2,  Przyznana pomoc pienięŜna dla usamodzielnionych wychowanków z róŜnych typów 
placówek w latach 2008-2011 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w ramach swojej działalności 

w 2011r. prowadziło 1 mieszkanie chronione, które objęło pomocą 5 usamodzielnianych 

wychowanków.  W sposób istotny zmieniło się równieŜ działanie mieszkanie chronionego, 

poniewaŜ zastąpiono Zasady Przyznawania Miejsc w Mieszkaniu Regulaminem Mieszkań 

Chronionych. Do istotnych zmian naleŜy zaliczyć czas przebywania usamodzielnionych 

wychowanków w mieszkaniu chronionym do 1 roku, co pozwala na objęcie pomocą większej 

liczby usamodzielnionych wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego Ŝycia. 

Utworzono równieŜ indywidualną pomoc dla lokatorów mieszkania chronionego w formie 

asystenta/ opiekuna, który pomaga w załatwianiu indywidualnych spraw wychowanków. 

W czerwcu 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach otrzymało 

w zarząd trwały budynek mieszkalny w Tanowie przeznaczony na mieszkanie chronione dla 

4 usamodzielniających się wychowanków, w związku z czym we wrześniu 2011r. złoŜono 

wniosek o dofinansowanie do remontu budynku przeznaczonego na mieszkanie chronione, 

do Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu wsparcia na tworzenie 

lokali m.in. mieszkań chronionych. Zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowanie 

wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 

bezdomnych /Dz. U. z 2006r. Nr 251, poz. 1844/ wnioskowano o 40% kosztów remontu, 

które oszacowano na ok. 52.000 zł. Dofinansowanie zostało przyznane, a inwestycja 

planowana jest na pierwszą połowę 2012r.  

 

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 



 18 

społecznej polegającej na prowadzeniu na terenie Powiatu Polickiego oddziałów powiatowej 

placówki opiekuńczej wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym (oddział w gminie 

Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police) w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2011r., co zostało 

określone w umowie z dnia 01.03.2011r. pomiędzy Zarządem Powiatu Polickiego, 

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

środowiskowe prowadzone były następujące zajęcia: 

1) edukacyjne, 

2) wychowawcze, 

3) profilaktyczne, 

4) rekreacyjne, 

5) zajęcia skierowane do rodziców,  

6) porady prawne w oparciu o Rodzinny Ośrodek Interwencyjno Mediacyjny Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, 

7) dyŜury interwencyjno-pedagogiczne. 

PowyŜsze działania były prowadzone w: 

1) Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Policach, 

ul. Bankowa 22 dla 40 dzieci, 

2) Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym 

Warpnie, ul. Kościuszki 3 dla 43 dzieci, 

3) Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przecławiu 

dla 26 dzieci. 

Placówki prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci funkcjonowały przez 

cały rok we wszystkie dni robocze.  

Poza tym Centrum prowadziło od stycznia do czerwca 2011r. Powiatową Placówkę 

Wsparcia Dziennego, zwaną dalej Powiatową 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 niektórych przypadkach został przydzielony rodzinie asystent rodzinny, 

który współpracował z rodziną. 

W czasie pracy placówki były prowadzone zajęcia poszerzające wiedzę dzieci 

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

Poprzez zabawy tematyczne i edukacyjne, muzyczne i plastyczne dzieci młodsze 
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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 dostosowanymi do ich wieku. 

 

1.3 Nowe mieszkanie chronione  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przejęło decyzją nr 1 /GN/2011 

Zarządu Powiatu w Policach z dnia 09.06.2011r. w trwały zarząd nieruchomość, będącą 

dotychczas w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Tanowie, oznaczoną działką 265/16. 

Po przeprowadzonym remoncie, nieruchomość ma posłuŜyć jako mieszkanie chronione 

dla usamodzielnionych wychowanków. W związku z powyŜszym złoŜono wniosek do Banku 

Gospodarstwa Krajowego działającego w imieniu Departamentu Budownictwa Społecznego 

o finansowe wsparcie remontu mieszkania chronionego wynoszące do 40% całego 

przedsięwzięcia. Wsparcie otrzymano, a podpisanie umowy zaplanowano na pierwszy kwartał 

2012 r.  

1.4 Rodzinna opieka zastępcza  

W roku 2011 utworzono 24 rodziny zastępcze, w których umieszczono 28 dzieci. 

Na przestrzeni roku w pogotowiach rodzinnych zapewniono opiekę dla 21 dzieci. 

Dzieci w większości umieszczone zostały na podstawie postanowień sądu, a w przypadku 

4 dzieci w dwóch rodzinach zastępczych na podstawie umowy powierzenia, co obrazuje 

tabela nr 12. 

Tabela nr 12, Podstawa umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 

Rodziny zast ępcze: 

Liczba dzieci umieszczonych Porozumienia Wyszczególnienia 

na podstawie 
orzeczenia Sadu 

na podstawie 
umowy 

powierzenia 

dzieci z innych 
powiatów 

nasze dzieci w innych 
powiatach 

spokrewnione 24 0 4 3 

niespokrewnione 0 4 0 0 

zawodowe 
o charakterze pogotowia 
rodzinnego 

21 0 0 0 

 

Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych pochodziły zarówno z gmin Powiatu 

Polickiego, jak i spoza Powiatu Polickiego co obrazuje tabela nr 13. 
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Tabela nr 13, Umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej z podziałem na gminy w 2011r. 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinie zast ępczej w 2011r. 

Gmina Police Gmina Dobra Gmina Kołbaskowo Miasto Szczecin Powiat Gryfi ński 

36 3 5 4 1 

 

W roku 2011 na terenie naszego powiatu funkcjonowało 149 rodzin, w których 

przebywało 217 dzieci, co przedstawia tabela nr 7. Poza Powiatem Polickim w rodzinach 

zastępczych przebywało 24 dzieci w 18 rodzinach zastępczych. 

W trakcie całego roku rozwiązanych zostało przez sąd 9 rodzin zastępczych, 

a 12 dzieci z tych rodzin umieszczonych zostało w innych formach opieki zastępczej, bądź 

powróciły one do rodziców biologicznych lub zostały adoptowane.  

14 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych opuściło rodziny, a zatem rodziny 

te przestały istnieć. Na koniec roku 2011 w Powiecie Polickim było zatem 126 rodzin 

zastępczych, w których umieszczonych było 191 dzieci. Szczegółowe dane obrazuje tabela 

nr 14. 

Tabela nr 14, Sytuacja małoletnich po rozwiązaniu rodzin zastępczych w 2011r. 

Liczba 
małoletnich 

przebywaj ących  
w rodzinach 
zastępczych 

Sytuacja małoletnich: 

powróciły do 
rodziny naturalnej 

umieszczone w innej 
rodzinie zast ępczej adopcja umieszczone 

 w Domu Dziecka 
usamodzielniło 

się  

217 2 4 3 3 14 

 

 

Tabela nr 15, Liczba rodzin i umieszczonych w nich dzieci na terenie Powiatu Polickiego – stan na dzień 
31.12.2011r.  

Rodziny zast ępcze:  
Liczba 

rodzin dzieci  

spokrewnione 98 125 

niespokrewnione 26 55 

zawodowe 
 
o charakterze pogotowia 
rodzinnego 

2 11 

razem 126 191 
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Tabela nr 16, Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych  z podziałem na gminy  

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zast ępczych pochodz ących z: 

Gminy Police Gminy Dobrej Gminy Kołbaskowo Gminy Nowe Warpno Innych powiatów 

115 21 20 6 29 

 

W roku 2011 zawarto 11 porozumień pomiędzy powiatami. 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 6 porozumień 

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 2011 roku 22. Łącznie przekazano na 

dzieci z innych powiatów kwotę 196 547 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego 

o 17 433 zł.  

W sprawach dotyczących umieszczenia dzieci pochodzących z naszego powiatu 

w rodzinach zastępczych mieszkających w innych powiatach zawarto 5 porozumień. 

Na koniec 2011 roku liczba wszystkich dzieci pochodzących z Powiatu Polickiego, 

a umieszczonych poza naszym terenem wynosiła 23. Łączna kwota świadczeń przekazanych 

z tytułu porozumień wyniosła w roku 2011 207 824 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 

ubiegłego o 8 702 zł.  

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

Na przestrzeni roku 2011 jedno dziecko powróciło do rodziny naturalnej, jedno umieszczono 

w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, a dziesięcioro dzieci umieszczono w rodzinach 

zastępczych. Szczegółowe dane liczbowe przedstawiono w poniŜszej tabeli nr 17. 

 

Tabela nr 17, Sytuacja dzieci po opuszczeniu pogotowia rodzinnego  w 2011r. 

Liczba dzieci 
przebywaj ących 

w zawodowej 
rodzinie 

zastępczej 
 

 o charakterze 
pogotowia 
rodzinnego 

Sytuacja małoletnich: 

powróciły do rodziny 
naturalnej 

umieszczone w innej rodzinie 
zastępczej adopcja umieszczone 

 w Domu Dziecka 

21 1 2 3 4 
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W tabeli nr 18 zawarto dane dotyczące wysokości wypłaconych środków 

pienięŜnych dla rodzin zastępczych. 

Tabela nr 18, Świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym w 2011r.  

Rodzaj 
świadczenia 

Rodziny spokrewnione  

 
Rodziny 

niespokrewnione 
 

Rodziny zawodowe  
o charakterze 

pogotowia 
rodzinnego 

razem 

 
liczba 
osób 

 

kwota 
świadcze ń 

(zł) 

liczba 
osób 

kwota 
świadcze ń 

(zł) 

liczba 
osób 

 
kwota 

świadcze ń 
(zł) 

liczba 
osób 

kwota 
świadcze ń 

(zł) 

pomoc pieni ęŜna 
na częściowe 

pokrycie kosztów 
utrzymania 

dziecka 

158 1.096.539 62 598.483 21 124.062 241 1.819.084 

jednorazowa 
pomoc z tytułu 

przyj ęcia dziecka 
do rodziny 

22 33.810 10 13.500 3 4.500 32 51.810 

jednorazowa 
pomoc losowa 7 7.117 1 823 0 0 8 7.940 

Wynagrodzenie 
osób za pełnienie 

zadań 
0 0 0 0 3 72.185 3 72.185 

razem X 1.137.466 zł X 36.941 zł X 200.747 X 1.951.019 zł 

 

Na wykresie nr 3 zestawiono wydatki dla rodzin zastępczych za ostatnie trzy lata. 

Wynika z niego, Ŝe w 2010 roku nastąpił wzrost świadczeń dla rodzin zastępczych 

w stosunku do roku 2009, natomiast w roku 2011 wydatki dla rodzin zastępczych były nieco 

mniejsze. ZauwaŜyć moŜna zwiększenie kwoty z tytułu wypłaconych świadczeń 

dodatkowych dla rodzin zastępczych, zarówno jednorazowych związanych z przyjęciem do 

rodziny zastępczej dziecka, a takŜe z tytułu pomocy losowej jednorazowej, bądź okresowej. 

Wykres nr 3,  Świadczenia w 2009-2011r. 

 

Usamodzielnionym wychowankom rodzin zastępczych przysługuje pomoc pienięŜna 

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

rzeczowej.  
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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 2011r. 10 osób opuściło rodzinę zastępczą, natomiast 

13 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 pełnoletniości. 

 36 osób, które rozpoczęły naukę w latach poprzednich i w roku 2011, otrzymywało 

świadczenia z tytułu kontynuacji nauki w łącznej kwocie 170 958 zł, co stanowi zwiększenie 

w stosunku do roku ubiegłego o 37 057 zł. 

W 2011r. 19 osób złoŜyło wniosek o udzielenie pomocy na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej, która w łącznej kwocie  85 674 zł została przekazana wychowankom rodzin 

zastępczych. Jest to kwota o 70 851 zł wyŜsza niŜ w roku ubiegłym. 

Wychowankom, którzy ukończyli naukę przyznawana jest pomoc pienięŜna 

na usamodzielnienie (art. 89 ust. 6 cyt. ustawy). Z tej formy pomocy w ubiegłym roku 

skorzystało 18 osób, którym łącznie przyznana została kwota 90 297 zł. Rok wcześniej 

świadczenia wypłacone z tego tytułu było o 63 945 zł niŜsze.  

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. 
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Wysokość świadczeń wypłaconych osobom usamodzielnionym w 2011 roku została 

przedstawiona w tabelach nr 19 i 20. 

 

Tabela nr 19, Świadczenia wypłacane na kontynuację nauki i usamodzielnienie w 2011r. 

Rodzaj świadczenia Liczba osób w tym usamodzielnieni 
 

kwota świadcze ń 
(zł) 

na kontynuacj ę nauki 36 4 170.958  

na zagospodarowanie w 
formie rzeczowej 19 2 85.674 

na usamodzielnienie 18 4 90.297 

razem X X 346.929 

 

Tabela nr 20, Świadczenia wypłacane na kontynuację nauki i usamodzielnienie z podziałem na gminy 
w 2011r. 

Rodzaj świadczenia Gmina Police Gmina Dobra Gmina 
Kołbaskowo 

Gmina Nowe 
Warpno 

Inny 
powiat  razem 

na kontynuacj ę nauki  127.477 11.858 25.693 5.929 0 170.958 

 na 
zagospodarowanie w 
formie rzeczowej 

60.851 4.941 7.941 0 11.941 85.674 

na usamodzielnienie 63.945 0 26.352 0 0 90.297 

razem 252.273 16.799 59.986 5.920 11.941 346.929 

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 14 maja 2011 roku, w TrzebieŜy, po raz 

kolejny odbył się piknik dla rodzin zastępczych, w którym uczestniczyło około 160 osób,  

rodzice wraz z dziećmi z całego powiatu Polickiego. W trakcie pikniku przeprowadzono 

wiele konkursów, w których rodziny zdobywały nagrody ufundowane przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. 

W grudniu 2011 roku rodziny zastępcze z Powiatu Polickiego uczestniczyły 

w spotkaniu opłatkowym, które miało miejsce w Policach. W spotkaniu uczestniczyło około 

100 osób z rodzin zastępczych. 
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2.  Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej 

 

Do  zadań  realizowanych  przez  Dział  Poradnictwa  Specjalistycznego i Interwencji 

Kryzysowej naleŜy w szczególności: 

1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego realizowanego przez udzielanie 

informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego realizowanego przez 

procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii; 

3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego szeroko rozumiane 

problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych 

i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a takŜe terapię rodzinną; 

4) prowadzenie interwencji kryzysowej, polegającej na udzielaniu natychmiastowej, 

specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zaleŜności od potrzeb poradnictwa socjalnego 

lub prawnego, oraz w uzasadnionych sytuacjach takŜe schronienia; 

5) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

6) opracowanie i realizacja programów słuŜących działaniom profilaktycznym mającym na 

celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdroŜenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagroŜonych przemocą 

w rodzinie; 

7) udzielanie całodobowego schronienia dla ofiar przemocy domowej w sytuacji kryzysowej 

osób lub rodzin, wymagających takiego działania; 

8) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie; 

9) obsługa organizacyjna i administracyjna domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąŜy; 

10) przygotowanie indywidualnych programów integracyjnych dla cudzoziemców  

i monitoring ich realizacji; 

11) przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach udzielenia pomocy cudzoziemcom 

posiadającym status uchodźcy, bądź objętych ochroną uzupełniającą; 

12) pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy, mającym trudności w integracji  

ze środowiskiem; 

13) organizowanie szkoleń i działań konsultacyjno-diagnostycznych dla kandydatów na 

rodziny zastępcze oraz rodzin zastępczych; 
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14) opieka nad usamodzielnionymi wychowankami z zastępczych form opieki 

przebywającymi w mieszkaniu chronionym; 

15) doradztwo dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu, 

pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych; 

16) prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych z terenu Powiatu, działających na polu 

pomocy społecznej; 

17) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu 

Powiatu. 

 

2.1 Interwencja kryzysowa i poradnictwo specjalistyczne. 

W okresie sprawozdawczym  Centrum prowadziło działalność, na którą składało się 

specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne oraz interwencja kryzysowa.  

W 2011 r. udzielono 1406 porad, a rzeczywista liczba klientów wyniosła 806 osób, w tym 

41 to osoby niepełnosprawne. Działania te obejmowały zarówno interwencję kryzysową, jak 

równieŜ poradnictwo specjalistyczne.  

Pomoc dla klientów działu realizowana była w róŜnych formach.  Najczęściej był to 

bezpośredni kontakt z klientem, ale ponadto interwencje w środowisku, kontakt telefoniczny, 

listowny i poprzez Internet. 

 

Tabela nr 21, Formy działalności w 2011r. 

Formy działalno ści Liczba kontaktów 

wizyty w środowisku  75 

kontakt bezpo średni  498 

kontakt listowny  3 

kontakt email/  
komunikator GG  20 

kontakt telefoniczny  210 

razem 806 

 

2.1.1 Pomoc w kryzysie  

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych 

na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest 

przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki 

temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu 
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na posiadany dochód. W ramach interwencji udziela się natychmiastowej specjalistycznej 

pomocy psychologicznej, a w zaleŜności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, 

w sytuacjach uzasadnionych schronienia. 

Realizując zadania ustawowe Centrum, w ramach interwencji kryzysowej 

podejmowało następujące działania: 

1)  udzielanie natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej w siedzibie lub 

w miejscu zamieszkania, 

2)  udzielanie poradnictwa socjalnego lub prawnego w sytuacji kryzysu, 

3) udzielenie doraźnego noclegu oraz pomoc w znalezieniu czasowego schroniska 

(noclegownie, schroniska, domy samotnej matki), 

4) interwencje w środowisku zamieszkania związane z przemocą w rodzinie, 

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

w kryzysie i doświadczającym przemocy, 

6) poradnictwo dla osób zadłuŜonych w ramach porozumienia z bankami działającymi 

na terenie Powiatu Polickiego w postaci porad prawnych i socjalnych, 

7)  całodobowe dyŜury telefoniczne dla osób w kryzysie, 

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

moŜliwie jak najszybciej po wystąpieniu wydarzenia krytycznego, uruchamiana była pomoc 

w postaci interwencji kryzysowej, krótkoterminowej psychoterapii kryzysowej ograniczonej 

w czasie (do 12 tygodni), poradnictwa prawnego oraz schronienia. W zaleŜności od nasilenia 

przeŜywanego kryzysu, potrzeb i posiadanych zasobów klienta przeprowadzano interwencje 

na miejscu w Centrum, jak równieŜ w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia.    

Interwencję kryzysową w Centrum prowadzili pracownicy socjalni, psycholog 

i prawnik. 

Problemy z jakimi najczęściej zgłaszają się osoby poszukujące pomocy:  

1) utrata kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód), 

2) gwałtowna, niekorzystna zmiana w Ŝyciu (zdarzenia losowe, utrata pracy, zdrada 

współmałŜonka, zagroŜenie cięŜką chorobą, niepowodzenia szkolne,  itp.), 

3) w  sytuacjach prób i zamachów samobójczych,  

4)  wypadki i napady,  

5)  klęski Ŝywiołowe, 

6)  trudności w relacjach społecznych,     

7) kryzys związany ze zmianą sytuacji Ŝyciowej (przejście na emeryturę, choroba). 

8) przemoc,  w tym przemoc domowa, 

9) poszukiwanie informacji w sytuacji kryzysu. 
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W dniu 10 października. pracownicy Działu Poradnictwa Specjalistycznego 

i Interwencji Kryzysowej udzielili wsparcia uczestnikom wycieczki do Chorwacji, którzy 

w drodze powrotnej do Polski ulegli wypadkowi autokarowemu. Podczas zorganizowanego 

przez Polski Związek Emerytów i  Rencistów spotkania organizatorów i uczestników 

wyjazdu, udzielono grupowego wsparcia psychologicznego poszkodowanym i zaproszono 

do kontaktu indywidualnego. Z indywidualnej pomocy psychologicznej skorzystało 5 osób. 

 

2.1.2  Poradnictwo specjalistyczne. 

Centrum prowadziło poradnictwo specjalistyczne,  w szczególności prawne, 

psychologiczne i rodzinne, które jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności 

lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów Ŝyciowych, 

bez względu na posiadany dochód.  

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących 

przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony 

praw lokatorów itd.  Poradnictwo prawne realizowane było poprzez dyŜury prawnika. Z porad 

prawnych skorzystało 308 klientów.  

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki 

i terapii. Poradnictwo psychologiczne prowadziło dwóch psychologów. Porad 

psychologicznych udzielono 186 klientom. 

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy 

opieki nad osoba niepełnosprawną, a takŜe trapię rodzinną. Poradnictwo rodzinne realizowane 

było przez terapeutę rodzinnego, który objął pomocą 28 klientów.  

Tabele 22 i 23  przedstawiają liczbę porad specjalistycznych udzielonych w Ośrodku 

w zaleŜności od potrzeb zgłaszających się osób oraz liczbę osób korzystających 

z poradnictwa specjalistycznego z podziałem na poszczególne gminy w Powiecie Polickim. 

 

Tabela nr 22, Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego w 2011r. 

Rodzaj specjalistycznej 
pomocy Liczba porad Liczba klientów 

Porady psychologiczne 578 186 

Porady prawne 359 308 

Terapia rodzinna 54 28 

razem 991 522 
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Tabela nr 23, Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego z podziałem na gminy w 2011r. 

Rodzaj specjalistycznej 
pomocy Gmina Police Gmina 

Dobra 
Gmina 

Kołbaskowo 
Gmina Nowe 

Warpno razem 

Porady psychologiczne 181 2 1 2 186 

Porady prawne 304 1 1 2 308 

Poradnictwo rodzinne 28 - - - 28 

 

2.2 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Uchwałą z dnia 6 kwietnia 2011 r. Nr 41/2011 przyjęty został Powiatowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie w Powiecie 

Polickim na lata 2011-2015.  

Zgodnie z zadaniami Powiatu,  wynikającymi wprost z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), 

i załoŜeniami Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy Rodzinie w Powiecie Polickim na lata 2011-2015, realizowano w 2011 r. 

projekt „Szlaban”, którego celem głównym było ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie 

w Powiecie Polickim, poprzez zwiększenie świadomości społecznej na  temat zjawiska 

przemocy w rodzinie i prawidłowych metod wychowawczych. 

Działalność Centrum w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

koncentrowała się ponadto na świadczeniu pomocy psychologicznej osobom 

doświadczającym przemocy domowej, interwencjach w środowisku,  jak i opracowaniu 

i realizacji programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz  realizacji 

procedury Niebieskiej Karty. 

 

Tabela nr 24, Liczba osób doświadczających przemocy w 2011r. 

Przemoc Gmina Police Gmina Dobra Gmina 
Kołbaskowo 

Gmina Nowe 
Warpno razem 

Liczba zgłosze ń 32 1 - 2 35 

Razem liczba osób w 
rodzinach  134 2 - 9 145 

w tym osoby 
niepełnosprawne 2 1 - - 3 

 

2.3 Ośrodki wsparcia 

W 2011 r. Zarząd Powiatu w Policach zlecił zadanie w zakresie pomocy społecznej, 

polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi 
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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 2011 w ośrodku wsparcia 

przebywało 36 kobiety, w tym 17 matek małoletnich, 37 dzieci, w tym 12 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 25. 

 

Tabela nr 25, Dane o mieszkankach Domu Samotnych Matek i Kobiet w CiąŜy w Karwowie skierowanych 
w 2011r.  

Miejsce zamieszkania osoby 
kierowanej 

Kobiety 

W tym dzieci: 

ogółem małoletnie matki 

Powiat Policki, w tym: 6 1 6 

- Gmina Police - - - 

- Gmina Dobra  3 - 3 

         - Gmina Kołbaskowa 1 1 1 

           - Gmina Nowe Warpno 2 - 2 

Miasto Szczecin 16 8 18 

Inne gminy  14 8 13 

razem 36 17 37 

 

Wymienione mieszkanki, to kobiety, które oczekiwały narodzin pierwszego lub 

kolejnego dziecka, matki samotnie wychowujące dzieci, małoletnie kobiety w ciąŜy.  

Nieletnie matki ukończyły naukę na poziomie gimnazjalnym lub otrzymały promocję 

do następnej klasy. Mieszkanki uczestniczyły w Programie „Dajmy szansę małoletnim 

matkom”, gdzie objęte były poradnictwem pedagogicznym, socjalnym i psychologicznym 

oraz mogły skorzystać z mediacji z członkami swoich rodzin. 

 

 

 

2.4 Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

 W 2011 r. opracowano i realizowano program oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest to zadanie z zakresu 
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administracji rządowej realizowanej przez powiat. Środki na realizację zadania zapewnia 

budŜet państwa.  Realizację zadania zlecono pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, przygotowanym do prowadzenia programu. Program realizowany był. w dwóch 

kolejnych edycjach. 

W edycji pierwszej, w okresie od maja do lipca., oddziaływaniom korekcyjno-

edukacyjnym poddano 7 osób, były to kobiety. Program ukończyły wszystkie kobiety. Druga 

edycja programu odbyła się w okresie od września do listopada.  Do programu przystąpiło 

7 męŜczyzn, ukończyło 6. 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 niektórzy uczestnicy swój udział zgłaszali sami. Wszyscy uczestnicy 

programu byli mieszkańcami Gminy Police. 

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 kontakty w środowisku, oraz współpracują z organizacjami działającymi 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu uzyskania pełniejszej informacji 

o rzeczywistej sytuacji w rodzinie uczestnika programu. 

 

2.5 Sprawozdanie z pracy Asystenta Rodziny. 

 Asystent Rodziny, zwany dalej AR, to forma pomocy rodzinom wprowadzona przez 

Centrum w czerwcu 2009 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Policach. Wsparcie AR było skierowane 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. Z uwagi na spektakularne wyniki pracy AR, w roku 2010 tę formę pomocy we 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach wprowadziły wszystkie Ośrodki 

Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Polickiego. Zatrudnienie AR w oparciu o środki 

z funduszu pracy pozwoliło na zaspokojenie potrzeb Gminy Nowe Warpno, Gminy 
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Kołbaskowo i Gminy Dobra. W związku z powyŜszym  pomocą AR prowadzonego przez 

Centrum były  objęte tylko rodziny pochodzące z Gminy Police.  

 Organizowaniem pracy AR zajmował się Koordynator, który podejmował równieŜ 

współpracę z Sądem, urzędami, placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej, 

Komendą Policji, a przede wszystkim wspierał i motywował AR. Koordynator  diagnozował 

środowisko oraz  wspólnie z rodziną i AR opracowywał plan działania. 

  AR pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych,  kierował 

procesem zmiany postaw Ŝyciowych wszystkich jej członków. Pomagał takŜe 

w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, wspierał rodzinę poprzez 

konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie m. in. dbania o zdrowie, 

gospodarowania budŜetem domowym, pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny. Pomagał 

równieŜ w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. 

W roku 2011 rodziny były kierowane nie tylko przez instytucje pomocy społecznej, 

ale równieŜ same zgłaszały się po pomoc. Tabela nr 26 przedstawia liczbę rodzin, którym 

zaproponowano wsparcie w 2011 r. oraz sposób kierowania.  

 

Tabela nr 26, Rodziny zgłoszone do objęcia wsparciem AR w 2011r. 

Wnioskuj ący o wsparcie AR Liczba rodzin 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach 7 

Centrum 1 

Kurator  zawodowy Sadu Rejonowego 1 

Specjalny O środek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Policach 1 

Gminna Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w Policach 1 

Rodziny , które same poprosiły o wsparcie  3 

razem 14 

 

Według załoŜeń Centrum, AR nie był kolejnym specjalistą, było to raczej wsparcie 

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

nie wyręczał, ale pomagał rodzinie w czynnościach Ŝycia codziennego: w sprzątaniu, 

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

wszystkim uczenie umiejętności organizacji dnia, wykonywania prostych czynności 

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

czy szkołą - zawsze z rodziną.  
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W 2011 roku pomoc AR zaproponowano 14 nowym rodzinom z Gminy Police. 

Wśród tych rodzin: 1 rodzina nie wyraziła zgody na pomoc AR, a 1 rodzina zrezygnowała 

z dalszej współpracy.  

 

Tabela nr 27, Liczba rodzin, którym zaproponowano  współpracę w 2011r. 

 
Liczba wszystkich rodzin obj ętych 

wsparciem AR 

w tym rodziny, które 

 zrezygnowały z pomocy AR nie wyraziły zgody na pomoc AR 

14 1 1  

 
W sumie przez cały 2011 rok objęto wsparciem AR 32 rodziny, w tym 7 było 

monitorowanych tzn. takich, które juŜ nabyły pewne umiejętności i nie potrzebują stałego 

wsparcia AR (AR odwiedzał te rodziny jeden raz w miesiącu). W trakcie roku jednej rodzinie 

z powodu trwającej przemocy domowej odebrano dzieci i umieszczono w pieczy zastępczej, 

natomiast jedna z podopiecznych, do której mogło powrócić dziecko z opieki zastępczej, 

zmarła.  

 

Tabela nr 28, Liczba rodzin objętych wsparciem AR w 2011r. 

 
Liczba wszystkich rodzin obj ętych 

wsparciem AR  
w tym rodziny monitorowane 

32 7 

 

Natomiast na dzień 31 grudnia 2011 r. objęte wsparciem AR były 23 rodziny, w tym 

2 monitorowane. 

Głównym celem prowadzenia usług AR było wsparcie rodzin przeŜywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Spośród rodzin 

korzystających z pomocy AR, 83 dzieci uzyskało róŜnorakie wsparcie. Tabela nr 29  zawiera 

dane dotyczące otrzymanej pomocy. 

 

Tabela nr 29, Liczba dzieci, objętych wsparciem AR w 2011 r. 

 
Liczba dzieci obj ętych  

wsparciem AR 

w tym:  

Objęte pomoc ą 
w nauce 

Dopilnowane w 
sprawach 
zdrowotny 

Z zapewnion ą opiek ą podczas 
nieobecno ści rodziców 

83 23 31  29 
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W rezultacie  współpracy z AR w 2011 r. : 

1) większość rodzin zaczęła planować budŜet domowy oraz rozplanowywać pracę w domu;  

2) dzieci zostały zaangaŜowane do pomocy rodzicom w porządkach;  

3) nauczono gotować tanie potrawy; 

4) nauczono wykonywać sprawnie podstawowe czynności higieniczne przy dzieciach; 

5) zaobserwowano postępy w nauce u dzieci;  

6) 5 rodzin podjęło terapię rodzinną; 

7) 3 osoby korzystają z indywidualnego wsparcia psychologicznego; 

8) 4 rodziców uczestniczyło w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, dzięki któremu poznali metody wychowawcze, które wykluczają 

stosowanie  przysłowiowego „klapsa”. Nauczyli się równieŜ jak radzić sobie z negatywnymi 

emocjami, które wcześniej kierowali na swoich najbliŜszych; 

9) 3 osoby skierowano do przychodni zdrowia psychicznego; 

10)  8 rodzin korzystało z porad prawnych; 

11)  2 rodziny przeprowadziły remont mieszkania;  

12)  1 osoba podjęła naukę w szkole średniej;  

13)  zaobserwowano poprawę relacji między członkami rodziny; 

14)  wzrosła samoocena, poczucie własnej wartości i wiary we własne siły, zarówno u  kobiet 

jak i męŜczyzn. 

Wykres nr 4, Rezultaty współpracy AR z rodzinami w 2011r. 

 

 

Od 28 października 2011r. wprowadzono wsparcie AR dla usamodzielnionych 

wychowanków domów dziecka, przebywających w mieszkaniu chronionym, nad którym 

nadzór ma Centrum. Ta forma pomocy ma nauczyć młodych ludzi samodzielności 

w dorosłym Ŝyciu. AR pełni funkcję opiekuna, doradcy, przyjaciela. Jest to najbliŜsza osoba, 

która w sposób dostępny i prosty uczy, jak pokonywać trudności dnia codziennego, 
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od najprostszego sprzątania, do rozwiązywania konfliktów lub podejmowania Ŝyciowych 

decyzji. Wsparciem objęte zostały 3 osoby. 

W związku z wejściem w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887) oraz nałoŜonym na 

gminy obowiązkiem pracy z rodziną przeŜywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, przekazano 14 rodzin do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Policach. 9 rodzin pozostało pod opieką Centrum, ze względu na niepełnosprawność 

rodzica lub rodzica i dziecka.  

Tabela nr 30 oraz wykres nr 5 przedstawiają informację na temat wsparcia AR 

w ciągu 2011 roku.  

Tabela nr 30, Rodziny/ osoby objęte wsparciem AR w 2011 r.  

Rodziny/ osoby (byli wychowankowi pieczy zast ępczej) obj ęci 
wsparciem AR Liczba rodzin 

Objęte opiek ą Centrum od 01.01.2011 r. 9 

Przekazane do OPS w Policach (w tym: 2 monitorowane ) 14 

Zakończona współpraca z AR w 2011 r. 5 

Rezygnacja ze współpracy z AR w 2011 r 2 

Umieszczenie dzieci w pieczy zast ępczej 1 

Nagła śmier ć – dziecko w rodzinie zast ępczej 1 

Usamodzielniani wychowankowie w mieszkaniu chronion ym 3 

razem 35 

 

Wykres nr 5, Informacja o rodzinach/ osobach objętych wsparciem w 2011 r.  
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2.6  Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

Centrum współpracowało w 2011 r. roku z następującymi organizacjami, których 

działalność poszerzała zakres pomocy realizowanej przez Dział : 

1) 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. 

2) Ośrodek Pomocy Ofiarom Przestępstw Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie – 

partner w złoŜonej ofercie do wykonania pilotaŜowego wdraŜania standardów usług i modeli 

instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej w ramach projektu „Tworzenie 

i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. 

 

3. Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 

Do zadań realizowanych w 2011 roku przez Dział Aktywizacji Społecznej 

i Rehabilitacji 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, 

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. 
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3.1 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Zadania wykonywane przez Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych są realizowane zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr z 2010 r. 

Nr 214, poz. 1407 z późn zm.).  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmowało się  finansowaniem realizacji 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Uchwałą Nr IV/36/2011 Rady 

Powiatu w Policach z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zadań w zakresie 

rehabilitacji osób niepełnosprawnej przewidzianych do realizacji w 2011 r. oraz wysokości 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na te zadania oraz Uchwałą Nr VII/56/2011 Rady Powiatu w Policach z dnia 30 czerwca 

2011 r. zmieniającą wyŜej wymienioną uchwałę. Informację o zrealizowanych zadaniach 

oraz wydatkach PFRON przedstawia tabela nr 31. 

 

Tabela nr 31, Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 r.  

Rehabilitacja społeczna – kwota ogółem 687.619 zł 

Rodzaj zadania Liczba osób Kwota wydatków 
(zł) 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitac yjnych 0 0 

Likwidacja barier architektonicznych 12 112.216 

Likwidacja barier w komunikowaniu si ę  6 4.097 

Likwidacja barier technicznych 4 4.726 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz ęt rehabilitacyjny, 
przymioty ortopedyczne i środki pomocnicze 193 113.700 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turysty ki  0 0 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz nej zlecane 
fundacjom oraz organizacjom pozarz ądowym 0 0 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warszt atów terapii 
zajęciowej 30 

493.200 w tym: 
443.880 środki 

PFRON 
49.320 środki 

Powiatu 
Dochód Powiatu na pokrycie kosztów obsługi realizow anych 
zadań 0 19.747 

 

Ogółem dofinansowanie w ostatnich trzech latach środków PFRON : 

• w 2009 r. wynosiło 902 915 zł; 

• w 2010 r. wynosiło 767 701 zł; 
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• w 2011 r. wynosiło 789 921 zł; 

z tego na rehabilitację społeczną przeznaczano kolejno środki : 

• w 2009 r. – 802 867 zł; 

• w 2010 r. – 686 732 zł; 

• w 2011 r. -  678 621 zł. 

 

Wykres nr 6,  Dofinansowanie na poszczególne zadania rehabilitacji społecznej w latach 2009-2011 

 

Dofinansowanie ogółem środków PFRON w 2011 r. stanowiło 87% środków, 

które były przyznane w 2009 r., a dofinansowanie środków na rehabilitację społeczną 

w dalszym ciągu było mniejsze niŜ w latach ubiegłych i wynosiło tylko 84,5% w stosunku 

do 2009 r. 

Przyznane dofinansowanie środków PFRON w latach 2009-2011 przedstawia wykres nr 7. 
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Wykres nr 7,  Przyznane dofinansowanie środków PFRON ogółem w latach 2009-2011 

 

Znaczną część dofinansowania rehabilitacji społecznej stanowi w dalszym ciągu 

dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. W ostatnich trzech latach dofinansowanie 

WTZ ustabilizowało się na tym samym poziomie, jednak w stosunku do ogółem przyznanych 

środków jest na poziomie powyŜej 50%  środków ogółem. W roku 2009 dofinansowanie 

WTZ stanowiło 49 % ogółem przyznanych środków, w 2010 roku 57,8 %, natomiast w 2011 

roku 56%. Przyznane dofinansowanie środków PFRON w latach 2009 - 2011 przedstawia 

wykres nr 8.  

 

 
Wykres nr 8, Przyznane dofinansowanie środków PFRON na WTZ w porównaniu z środkami ogółem  
w latach 2009-2011. 
 

 
 

3.1.1 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 2011 r. złoŜono 125 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON 

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Sytuacja finansowa spowodowana zmniejszeniem 

przyznanych środków PFRON dla Powiatu Polickiego w 2011 roku uniemoŜliwiła realizację 
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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 2011 spadek liczby osób 

niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa 

w turnusie rehabilitacyjnym. Spadek ten wynosił 46% w porównaniu do roku poprzedniego. 

TakŜe w 2010 roku zauwaŜyć moŜna wyraźny spadek o 22% w stosunku do 2009 roku. 

Dane przedstawia wykres nr 9. 

 

 

Wykres nr 9, Liczba osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON 
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w latach 2009-2011. 

 

Analizując dane z ostatnich trzech lat moŜna zauwaŜyć, Ŝe największą liczbę 

wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych złoŜyły osoby z gminy Police, 

następnie z gminy Dobra, Kołbaskowo oraz Nowe Warpno. Dane przedstawia wykres nr 10. 

 
 
Wykres nr 10, Liczba złoŜonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów 
rehabilitacyjnych w podziale na gminy w latach 2009-2011. 
 

 
 
 Analizując poniŜsze dane w 2011 oraz 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 11. 
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Wykres nr 11,  Kwota wypłaconego dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych 
w latach 2009-2011. 

 
 

 

 

3.1.2 Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

  

 W 2011 r. złoŜono 24 wnioski, a 7 wniosków zostało przeniesionych do realizacji 

z 2010 roku. Razem do realizacji w 2011 r. było 29 wniosków na łączną kwotę 195 230,00 zł.  

Dwóch wniosków  nie przyjęto do realizacji z powodu braku uzupełnienia dokumentacji. 

Zrealizowano 22 wnioski na kwotę ogółem 121 039,00 zł, co stanowiło 62% 

zapotrzebowania. Środki przeznaczono na likwidację barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych. 

 Większą część złoŜonych wniosków stanowiły wnioski o dofinansowanie dostosowania 

pomieszczeń sanitarnych lub mieszkania,  4 wnioski dotyczyły zakupu pętli indukcyjnej dla 

osób niedosłyszących, a 1 zakupu specjalnej klawiatury i monitora do komputera dla osoby 

niedowidzącej. Wnioski zrealizowano równieŜ z zakresu likwidacji barier technicznych, 

a dotyczyły  one zakupu akumulatorów do wózków inwalidzkich, baterii do implantu oraz 

aparatu do monitorowania napadu epilepsji. 4 osoby nie otrzymały dofinansowania 

w 2011 roku z powodu braku środków finansowych, 3 osoby zrezygnowały z dofinansowania.  

 W 2011 roku najwięcej, bo 25 wniosków, złoŜonych zostało przez osoby 

niepełnosprawne z gminy Police. Natomiast po 3 wnioski złoŜono z gminy Dobra 

i Kołbaskowo. 

 Po analizie przyznanego dofinansowania w ostatnich trzech latach zauwaŜa się wzrost  

o 57% dofinansowania ogółem w 2010 roku, w porównaniu do 2009 roku, oraz 60% wzrost 

dofinansowania w 2011 roku, w porównaniu do roku 2009.  
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Wykres nr 12, Przyznane dofinansowanie do likwidacji barier w latach 2009-2011. 
 

 
 

 

Wykres nr 13, Liczba złoŜonych  wniosków na likwidację barier w latach 2009-2011 

 

 

Wykres nr 14,  Liczba zrealizowanych wniosków na likwidację barier w latach 2009-2011 
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Wykres nr 15, Liczba złoŜonych wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w podziale na gminy   
latach 2009-2011. 

 
 

3.1.3 Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

W 2011 złoŜono 4 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, a jeden wniosek został przeniesiony do realizacji z 2010 roku. Razem 

złoŜono 5 wniosków na łączną kwotę 12 035 zł. Zrealizowano 3 wnioski na kwotę 10 195 zł. 

 Wśród złoŜonych wniosków 1 osoba otrzymała dofinansowanie do zakupu pompy 

insulinowej, 1 do łóŜka rehabilitacyjnego oraz 1 osoba do roweru rehabilitacyjnego. 

W 2011 roku z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zrezygnowały 2 osoby. 

 W 2011 roku złoŜono 168 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do 

udziału własnego w kosztach nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, a 85 wniosków zostało przeniesionych do realizacji z 2010 roku. Razem 

złoŜono 253 wnioski, na łączną kwotę 194.423.39 zł. Zrealizowano 190 wniosków na kwotę 

103.509 zł, co stanowiło 53% zapotrzebowania.  

 Większą część złoŜonych wniosków stanowiły wnioski o dofinansowanie do zakupu 

pieluchomajtek (133 wnioski), aparatów słuchowych (51 wniosków), następnie do zakupu 

obuwia ortopedycznego (14 wniosków), protez (24 wnioski), cewników (10 wniosków), 

wózków inwalidzkich (8 wniosków) oraz soczewek kontaktowych (3 wnioski) i balkoników 

(3 wnioski). 

51 wniosków nie zostało zrealizowanych w 2011 roku z powodu braku środków 

finansowych i przeniesiono je do realizacji na 2012 rok. 

Porównując dane z ostatnich trzech lat widać w 2011 roku spadek liczby osób 

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

29% w porównaniu do roku poprzedniego. 
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W 2010 roku moŜna zauwaŜyć takŜe spadek o 42% w stosunku do roku 2009. 

Dane przedstawia wykres nr 16. 

 

Wykres nr 16, Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego w latach 2009-2011.  

 

Porównując dane z ostatnich trzech lat widać spadek w 2011 roku liczby osób, którym 

przyznano dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Spadek ten wynosił ok. 40 % 

w porównaniu do roku poprzedniego. W 2010 roku zauwaŜalny jest takŜe spadek o 38 % 

w porównaniu do 2009 roku. Dane przedstawia wykres nr 17. 

 
 
 
 
Wykres nr 17,  Liczba osób, którym przyznano dofinansowanie do ze środków PFRON do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego w latach 2009-2011. 
 

 
 

Po analizie przyznanego dofinansowania zauwaŜa się wzrost udzielonego 

dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w 2011 roku. Wzrost ten wynosił 11 % 

w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w 2010 roku zauwaŜalny jest spadek o 51 % 

w stosunku do roku poprzedniego. Dane przedstawia wykres nr 18. 
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Wykres nr 18, Kwota przyznanego dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego w latach 2009-2011. 
 

 
 

Porównując ostatnie trzy lata zauwaŜa się w 2011 roku wzrost liczby złoŜonych 

wniosków o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych. Wzrost ten wynosił około 17 % w porównaniu do roku poprzedniego.  

Natomiast w 2010 roku widać spadek, który wynosił 1 % w porównaniu 

z 2009 rokiem. Dane przedstawia wykres nr 19. 

 
 
 
 
 
Wykres nr 19, Liczba złoŜonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do udziału własnego 
w kosztach nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2009-2011. 
 
 

 
 
 

Porównując trzy kolejne lata widać wzrost liczby wniosków, które zostały 

dofinansowane ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych w 2011 roku. Wzrost ten wynosił 60 % w porównaniu do roku poprzedniego. 

Natomiast w 2010 roku widać spadek, który wynosił 38 % w porównaniu do 2009 roku. 

PowyŜsze dane przedstawia wykres nr 20. 
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Wykres nr 20, Liczba wniosków, które zostały dofinansowane ze środków PFRON do nabycia 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2009-2011. 

 

 
Analizując dane z ostatnich trzech lat moŜna zauwaŜyć w 2011 roku wzrost 

przyznanego dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych o 3 % w odniesieniu do roku poprzedniego. Natomiast w 2010 roku widać 

spadek, który wynosił 30 % w porównaniu z 2009 rokiem. Przedstawia to wykres nr 21. 

 

 
Wykres nr 21. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków PFRON do udziału własnego w kosztach 
nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2009-2011. 
 

 
 

Analizując poniŜsze dane z trzech ostatnich lat moŜna zauwaŜyć, Ŝe największa liczbę 

wniosków o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego została złoŜona przez osoby z gminy Police, 

następnie Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno. Przedstawia to wykres nr 22. 
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Wykres nr 22. Liczba złoŜonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych  w podziale na gminy w latach 2009-2011. 

 

3.1.4 Sport, kultura, rekreacja i turystyka  
Zadanie to dotyczy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie Powiatu Polickiego. Na 2011 rok 2 wnioski złoŜyła 

jedna organizacja pozarządowa na kwotę 27.762,00 zł. Niestety sytuacja finansowa 

spowodowana zmniejszeniem przyznanych dla Powiatu Polickiego środków w 2011 roku 

uniemoŜliwiła realizację tych wniosków.  

RównieŜ z tego powodu nie ogłaszano konkursu z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej - zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym. 

 

3.1.5 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 2011r. opuściły warsztat trzy osoby. Jedna uczestniczka 

z powodu przejścia do domu pomocy społecznej, inna uczestniczka zrezygnowała 

z uczestnictwa w WTZ, a  jeden uczestnik podjął pracę. Na miejsca uczestników, którzy 

opuścili warsztat przyjęto inne osoby, które miał wskazania w orzeczeniu o stopniu 

niepełnosprawności do uczestnictwa w WTZ.  

 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. W 2011 r środki zostały 

wykorzystane w 100% . Wielkość dofinansowania przedstawia tabela nr 32.  
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Tabela nr 32, Wielkość dofinansowania wynosiła w 2011 roku 

Dofinansowanie Kwota 
(zł) 

z bud Ŝetu powiatu  49.320 

ze środków PFRON 443.880 

razem 493.200 

 

    
W WTZ działa nadal  6 pracowni: 

1) Gospodarstwa domowego; 

2) Artystyczno-plastyczna; 

3) Papierniczo – poligraficzno – komputerowa; 

4) Stolarska; 

5) Wikliniarska; 

6) Ceramiki. 

 Działalność WTZ jest działalnością o charakterze nie zarobkowym, a dochody 

ze sprzedaŜy prac i produktów wykonanych przez uczestników są wykorzystywane 

na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. I tak w 2011 roku 

z kwoty dochodu w wysokości ogółem 11 371,60 zł wykorzystano kwotę 7 272,44 zł 

na imprezy integracyjne (festyny, zawody, imprezy kulturalne, konkursy itp.).  

WTZ corocznie przedkłada kwartalne rozliczenia ze swojej działalności (dotyczy 

finansowania ze środków PFRON) oraz półroczne rozliczenia (dotyczy finansowania 

ze środków powiatu ). 

W 2011 roku przeprowadzono kontrolę z działalności WTZ w 2010 roku. Kontrola nie 

stwierdziła istotnych uchybień i nieprawidłowości i oceniła pozytywnie funkcjonowanie 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach 

 

3.2 Pozostałe działania 

1) Koordynacja realizacji Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Polickim w Latach 2004 – 2014. 

2) Nieodpłatnie świadczono usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. 

W ramach tej działalności zostało podpisanych 19 umów z osobami niepełnosprawnymi. 

3 Asystentów pomagało 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, towarzyszyli na spacerze, podczas wizyty u lekarza. 
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3) Wydano 214 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. 

4) 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  grudnia 21-22 grudnia 2011 r. z okazji Świąt BoŜego Narodzenia dostarczono 

do domów dla 28 Kombatantów z terenu całego Powiatu Polickiego paczki świąteczne wraz 

z Ŝyczeniami. 

5) Uaktualniono Informator dla Osób Niepełnosprawnych zawierający niezbędne informacje 

na temat dostępnej pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz dane o organizacjach 

i instytucjach działajacych na rzecz tych osób. 

 
3.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Centrum współpracowało w 2011 roku z następującymi organizacjami, których 

działalność poszerzała zakres pomocy realizowanej przez Dział Aktywizacji Społecznej 

i Rehabilitacji 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)  Lions Club Police, 

12)  Hospicjum Królowej Apostołów w  Policach, 

13)  Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

14)  Międzygminne Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych 

w Policach. 
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Współpraca odbywała się w ramach realizacji Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 2004 – 2014. 

 

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

W okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r., 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.  

W ww. okresie Zespół wydał:  

1) 2 orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych  

2) 12 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 

3) 675 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, w tym:  

a) stopnia lekkiego - 47 orzeczeń,  

b) stopnia umiarkowanego - 380 orzeczeń,  

c) stopnia znacznego - 246 orzeczeń, 

d) na podstawie art.5a - 2 orzeczenia 

4) 80 orzeczeń o uznaniu dziecka za niepełnosprawne, 

5) 16 orzeczeń o nie zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych, 

6) 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności, 

7) 311 legitymacji dokumentujących posiadanie uprawnień wynikających 

z niepełnosprawności, w tym: 

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

o niepełnosprawności – 49, 

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

niepełnosprawności – 262, 

Tabela nr 33, Liczba wydanych legitymacji w 2011r. 

Wyszczególnienie  Liczba 

Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem Ŝycia na podstawie orzecze ń o niepełnosprawno ści 49 

Legitymacje wydane osobom po 16 roku Ŝycia na podstawie wa Ŝnych orzecze ń o stopniu 
niepełnosprawno ści 262 

razem 311 

 

        Szczegółowe dane na temat liczby wydawanych według przyczyny niepełnosprawności, 

stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia przedstawia tabela nr 34 

i 35.
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Tabela nr 34,  Liczba wydanych orzeczeń według przyczyny niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, wykształcenia i zatrudnienia. Osoby po 16 
roku Ŝycia                                                                                                                                                       

Symbole 

Stopnie niepełnosprawno ści 

razem 

Wiek Płeć Wykształcenie Zatrudnienie 

znaczny umiarkowany lekki 16-25 26-40 41-60 
61 i 

więcej 
K M 

mniej ni Ŝ 
podst. 

podst. zasad. średnie wyŜsze tak nie 

01-U 9 2 1 12 10 1 1 0 6 6 3 8 1 0 0 1 11 

02-P 15 30 1 46 8 15 22 1 19 27 3 14 19 10 0 4 42 

03-L 2 13 10 25 2 6 10 7 12 13 0 7 9 8 1 6 19 

04-O 7 8 4 19 5 5 6 3 11 8 1 5 4 4 5 3 16 

05-R 32 147 16 195 10 17 128 40 113 82 4 40 71 52 28 49 146 

06-E 2 17 1 20 6 8 6 0 6 14 1 8 6 5 0 5 15 

07-S 51 105 10 166 4 3 86 73 77 89 4 57 60 44 1 33 133 

08-T 21 8 1 30 3 3 17 7 14 16 1 10 7 5 7 6 24 

09-M 26 7 0 33 3 1 20 9 23 10 1 7 15 7 3 7 26 

10-N 50 24 1 75 3 6 42 24 29 46 3 13 30 24 5 6 69 

11-I 30 19 1 50 6 6 27 11 39 11 2 13 11 19 5 9 41 

12-C 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 

razem  246 380 47 673 62 71 365 175 350 323 23 184 233 178 55 129 544 



 52 

Tabela nr 35, Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyny niepełnosprawności, wieku i płci. Osoby przed 16 
rokiem Ŝycia 

Przyczyny 
niepełnosprawno ści 

Razem 
liczba 

orzeczeń 

Wiek Płeć 

0-3 4-7 8-16 K M 

01-U 1 0 1 0 0 1 

02-P 0 0 0 0 0 0 

03-L 5 1 1 3 4 1 

04-O 6 2 2 2 3 3 

05-R 11 3 3 5 6 5 

06-E 3 0 2 1 2 1 

07-S 16 6 3 7 2 14 

08-T 0 0 0 0 0 0 

09-M 2 1 0 1 0 2 

10-N 11 5 1 5 6 5 

11-I 4 2 0 2 1 3 

12-C 21 5 6 10 3 18 

razem: 80 25 19 36 27 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

5. Pozyskiwanie środków pozabudŜetowych na realizację projektów   

 Działalność Centrum to równieŜ  pozyskiwanie środków pozabudŜetowych 

na wprowadzanie bądź rozwijanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej.  

 
5.1 Projekt - Pobudka obudź swój potencjał 

Centrum w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu  Powiatu 

Polickiego i przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach realizowało projekt 

systemowy „Pobudka –obudź swój potencjał”. Celem projektu było podniesienie umiejętności 

oraz kompetencji społecznych i zawodowych osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w okresie od stycznia do grudnia 

2011r. Całkowity budŜet projektu wynosił 349.723,43 zł, w tym  środki na: aktywną 

integrację  174.994,42 zł, pracę socjalną  97.632,48 zł, wkład własny 35.082,60 zł, koszty 

pośrednie 42.013,93 zł. 

Zaproponowano  udział w projekcie  osobom zaliczającym się do następujących grup: 

usamodzielniani wychowankowie z zastępczej formy opieki, osoby niepełnosprawne, rodzice 

osób niepełnosprawnych,   rodzice  biologiczni dzieci umieszczonych w zastępczej formie 

opieki. Beneficjentami Ostatecznymi  (BO) projektu zostało  41 osób w tym 38 z gminy  

Police  i 3 z gminy Dobra, w tym: 

 - 13 usamodzielnianych wychowanków z zastępczej formy opieki, w tym 1 osoba 

niepełnosprawna; 

- 15 osób  niepełnosprawnych zwanych dalej ON, 7 rodziców osób niepełnosprawnych,  

6 rodziców  biologiczni dzieci umieszczonych w zastępczej formie opieki, w tym 1 ON;  

Od stycznia do marca trwała rekrutacja, którą przeprowadzali pracownicy socjalni 

z pomocą asystentów rodzinnych. W  kwietniu odbył się turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy 

dla wszystkich BO. Celem turnusu było rozpoznanie przez BO zasobów osobistych, 

podniesienie poziomu motywacji zmiany sytuacji Ŝyciowej oraz zintegrowanie grupy. 

Podczas turnusu BO brali udział w zajęciach warsztatowych z psychologiem i doradcą 

zawodowym oraz spotkaniach  indywidualnych.  Zorganizowano równieŜ zajęcia integracyjne 

w małych grupach. ON zapewniono konsultację lekarza i rehabilitację. Podczas turnusu była 

zapewniona opieka dla dzieci BO.  

Na prośbę BO po turnusie zawiązano tzw. „grupy wsparcia”. Spotkania miały na celu 

utrzymanie nawiązanych relacji, dalsze wzajemne podnoszenie motywacji do zmiany sytuacji 

Ŝyciowej oraz owocną współpracę z pracownikami projektu. Pod przewodnictwem  

pracowników socjalnych, poruszano tematy zaproponowane przez BO, a dotyczące ich Ŝycia. 

Z tych spotkań wyniknęła m.in. potrzeba zorganizowania turnusu dla rodziców 

przejawiających problemy opiekuńczo-wychowawcze wobec swoich dzieci. 
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W czerwcu odbył się turnus szkoleniowo-terapeutyczny, w którym wzięło udział 

10 BO z rodzinami. Podczas turnusu uczestnicy skorzystali z warsztatów rodzinnych oraz 

terapii dla rodzin mających na celu poprawę wzajemnych relacji i wzmocnienia więzi 

rodzinnych.   

 Przez następne miesiące, w uzgodnieniu z kaŜdym BO, organizowano i finansowano 

działania zawarte w kontraktach  socjalnych i indywidualnych programach integracyjnych. 

Podpisano 36 Kontraktów Socjalnych i 5 Indywidualnych Programów Integracji Społecznej 

i Zawodowej Osoby Niepełnosprawnej. W trakcie całego roku sfinansowano: 

1) Indywidualne spotkania z psychologiem - 25 BO  

2) Warsztatowe spotkania z psychologiem – 25BO  

3) Indywidualne doradztwo zawodowe – 32BO (1h/ na 1 BO), 

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

5) Konsultacje i leczenie specjalistyczne (okulista, endokrynolog, stomatolog, terapeuta, 

prawnik) –  30 BO w tym 56 wizyt  

6) Kurs prawa jazdy kat. „B”  – 6 BO, 

7) Kurs z zakresu technik drukarskich – 1 BO 

8) Kurs języka angielskiego, francuskiego –  2 BO,  

9) Kurs fryzjerstwa – 1BO, 

10) Szkolenie z zakresu kreowania wizerunku – 21 BO 

11) Warsztaty rękodzieła – 8 BO 

12)  Zajęcia szkolne (wpisowe, czesne, korepetycje, odzieŜ na praktyki) - 7 BO, 

13)  Dojazd do szkoły – 2 BO 

14) Dojazd do lekarza specjalisty – 1 BO 

15) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego- 7 BO 

16) Zajęcia sportowe – 9 BO 

Uczestnikom projektu,  którzy zdecydowali się na kontynuację nauki opłacono 

czesne oraz dojazdy do szkoły. Wszystkim uczestnikom zapewniono równieŜ usługi 

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON) dla BO niepełnosprawnych oraz 

rodziców ON oraz usługi Asystenta Rodzinnego (AR) dla pozostałych BO. Dzięki temu 

wsparciu BO projektu otrzymali pomoc przy indywidualnym załatwianiu waŜnych spraw 

urzędowych i prywatnych.  

W ramach działań bezkosztowych zapewniono leczenie w Poradni Zdrowia 

Psychicznego dla 1 beneficjenta. Skierowano do szkoły w celu uzupełnienia wykształcenia 

1 beneficjenta.  Wspierano beneficjentów w poszukiwaniu zatrudnienia - 3 beneficjentów 

podjęło pracę.  
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Pod koniec trwania projektu przeprowadzono badanie satysfakcji uczestników w celu 

wyciągnięcia wniosków do pracy na następny rok. 

 

Wykres nr 23, Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie w 2011r.  

 

 

Za największe korzyści uzyskane w czasie trwania projektu uczestnicy uznali 

moŜliwość skorzystania z instrumentów aktywnej integracji, takich jak szkolenia zawodowe, 

kursy przygotowujące do powrotu na rynek pracy, kursy prawa jazdy, moŜliwość 

podniesienia swoich kwalifikacji i umiejętności poprzez rozpoczęcie lub kontynuowanie 

swojej ścieŜki edukacyjnej, a takŜe moŜliwość skorzystania z pomocy specjalistów, takich jak 

psycholog i doradca zawodowy. Obok instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej 

uczestnicy uznali za równie waŜne skorzystanie z organizowanych w czasie trwania projektu 

zajęć integracyjnych i spotkań grupowych.  

Za korzyść uzyskaną przez uczestników w następnej kolejności, została uznana szansa 

zawarcia nowych znajomości, a konsekwencją tego równieŜ moŜliwość wymiany 

doświadczeń z innymi uczestnikami. Z kolei uznanie podniesienia poczucia własnej wartości 

za profit wynikający z udziału w projekcie jest konsekwencją tego, Ŝe spotkania pozwoliły 

na wzmocnienie więzi grupowych i indywidualnych, co  przyczyniło się do zamiany obrazu 

swojej osoby jako jednostki społecznej. 
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5.2 Projekt -Szlaban   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach od sierpnia do grudnia2011 roku 

realizowało projekt pod nazwą „Szlaban”, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Działania 

przewidziane w projekcie wynikały wprost z załoŜeń oraz zadań zapisanych w Powiatowym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Polickim na lata 2011-2015. Celem głównym projektu pn. ”Szlaban” było 

ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Polickiego.  Realizację celu 

głównego projektu wspierały cele szczegółowe:  

Cel 1: Zwiększenie świadomości społecznej na obszarze Powiatu Polickiego na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie. 

Cel 2: Zwiększenie świadomości społecznej na obszarze Powiatu Polickiego na temat 

prawidłowych metod wychowawczych. 

Program był realizowany poprzez przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej, 

na którą składała się reklama społeczna w postaci emisji spotu dotyczącego zjawiska 

przemocy w rodzinie, który miał swoją emisję tuŜ przed głównym wydaniem „Kroniki” 

w paśmie TV Szczecin. Kolejnym etapem kampanii był kolportaŜ ulotek i plakatów 

informacyjnych, a takŜe wydanie  informatora na temat zapobiegania przemocy w rodzinie, 

z bazą teleadresową umoŜliwiającą kontakt ze wszystkimi słuŜbami i instytucjami 

działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Polickim. 

Kampania miała  za zadanie wywołać społecznie poŜądane postawy i zachowania związane 

ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, do alarmowania w przypadku zetknięcia się 

ze zjawiskiem i miała  namawiać do zaniechania zachowań niepoŜądanych. Odbiorcami 

kampanii społecznej byli wszyscy mieszkańcy Powiatu Polickiego. 

Projekt miał równieŜ na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat 

prawidłowych metod wychowawczych. W związku z tym utworzono cztery grupy, po 7-8 

rodzin, z kaŜdej gminy z terenu Powiatu Polickiego (łącznie projektem objęto 60 osób 

dorosłych i 73 dzieci) i zrealizowano: 

1) cykl warsztatów „Gotuj razem ze mną”, promujących wspólne, rodzinne przygotowywanie 

posiłków, z przedstawieniem zasad zdrowego odŜywiania, ze szczególnym zaangaŜowaniem 

płci męskiej, co pozwoliło na odwrócenie ról i przełamanie szkodliwych stereotypów płci, 

które często są źródłem zachowań przemocowych.  Ponadto warsztaty  te umoŜliwiały 

uczestnikom nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej prawidłowego odŜywiania wszystkich 

członków rodziny, w szczególności dzieci (1 raz w miesiącu – wrzesień); 
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2) warsztaty „W co się bawić”, które miały na celu nabycie umiejętności wspólnego 

spędzania czasu wolnego przez całe rodziny i uczyły prawidłowej komunikacji w rodzinie. 

Warsztaty przeprowadzone zostały ze wszystkimi uczestnikami projektu w miesiącu 

październiku i grudniu; 

3) dwudniowy cykl warsztatów „Wychowanie bez przemocy”, który miał na celu zapoznanie 

dorosłych uczestników projektu - rodziców lub opiekunów dzieci, z metodami 

wychowawczymi, które wykluczają uŜycie przemocy (2 dni w miesiącu – listopad). 

 W myśl powiedzenia, Ŝe lepiej zapobiegać niŜ leczyć, realizacja tych działań była 

skierowana do rodzin prawidłowo funkcjonujących, jako działanie profilaktyczne 

i edukacyjne.  

12 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, odbyła się konferencja 

podsumowująca projekt "Szlaban", którego celem była edukacja i podnoszenie świadomości 

społecznej odnośnie zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu polickiego. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący róŜne instytucje zajmujące się 

problematyką przemocy w rodzinie, w tym instytucje pomocy społecznej, policji, 

prokuratury, oświaty, słuŜby zdrowia. 

Całkowity budŜet projektu  wynosił 46.793,95 zł, w tym z dotacji krajowej 37.200,00 

zł, wkład własny 9.593,95 zł.    

 

5.3 Projekt - 5 + 1” 

Priorytet: Promocja integracji społecznej. Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu 

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa 

i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z obszaru Powiatu Polickiego, 

w ramach którego odbiorcy wsparcia: 

1) odbędą staŜe zawodowe u pracodawców, dopasowane do kompetencji lub indywidualnych 

preferencji zawodowych; 

2) zostaną przeszkoleni w zakresie potrzebnym do podjęcia zatrudnienia oraz jego utrzymania 

Projekt realizowany będzie w okresie 01.12.2011 – 30.01.2015; zrekrutowanych 

zostanie łącznie 60 ON; wskaźnik zatrudnialności przyjęto na poziomie 20%. Kwota 

dofinansowania: 962.160,00 PLN. 

 

5.4 Projekt - GPS dla rodziny 

Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: Poprawa dostępu 

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie: Wsparcie 

osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
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Projekt naleŜy do tzw. „projektów innowacyjnych”, których istotą jest kompleksowe 

i nowatorskie podejście do problemów systemowych, którego efektem winno być 

wypracowanie innowacyjnego narzędzia interwencji w obszarze problemowym.  

Aktywnością w ramach przedmiotowego projektu objęte zostaną z jednej strony instytucje 

rynku pracy i pomocy społecznej, z drugiej, zdefiniowana grupa problemowa – kobiety 

powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Celem działań 

projektowych, które obejmą 516 kobiet z obszaru Powiatu Polickiego,  jest wypracowanie, 

przetestowanie oraz upowszechnienie Narzędzia Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Kobiet.  

Projekt realizowany będzie w partnerstwie następujących podmiotów: 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – Lider Partnerstwa; 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej; 

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie; 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w Nowym Warpnie; 

5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w Policach; 

6) Powiatowy Urząd Pracy w Policach. 

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 – 31.12.2014; kwota dofinansowania: 2.775.450 zł 
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6.  Pozostała działalność 

 

6.1 Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu  

 W roku 2011 Centrum zorganizowało lub współorganizowało następujące szkolenia 

i spotkania konsultacyjne: 

1) 14 stycznia, 23 lutego, 5 kwietnia, 20 czerwca, 31 listopada we współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Policach konsultacje grupowe w ramach doradztwa metodycznego dla 

kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Polickiego. Konsultacje 

grupowe poświęcone były omówieniu aktualnej problematyki działań poszczególnych 

instytucji oraz działań wspólnych instytucji z terenu Powiatu Polickiego.  

2) 10 maja  „Kontrola zarządcza jako obligatoryjny obowiązek w świetle nowej ustawy 

o finansach publicznych”. Szkolenie było skierowane do kierowników oraz pracowników 

Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Domów Dziecka z terenu Powiatu Polickiego.  

3) 14 lipca spotkanie konsultacyjne dotyczące ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. W spotkaniu udział wzięli: kierownicy Ośrodków 

Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Polickiego, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Policach oraz pracownicy Centrum. Podczas spotkania omówiono zasady finansowania, 

wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, zmiany w obowiązujących przepisach a takŜe 

wykaz liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej. 

4) 26 sierpnia spotkanie konsultacyjne z Dyrektorami Domów Dziecka, dotyczące ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Spotkanie 

dotyczyło zmian w placówkach opiekuńczo - wychowawczych związanych z wprowadzeniem 

nowej ustawy.  

5)   5 lipca w ramach doradztwa uczestniczącego wyjazd na wizytę studyjną w Gostyniu. 

W wizycie studyjnej wzięli udział pracownicy Centrum, Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kołbaskowie, Domu Dziecka w Policach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w szczególności 

zaprezentował realizację programów i projektów z zakresu wsparcia dla ofiar przemocy oraz 

przeciwdziałania przemocy. Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili Bonifraterski Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej Dom Dziecka oraz Dom Usamodzielnień w Gostyniu, gdzie 

zaprezentowano równieŜ działalność MłodzieŜowej Świetlicy Środowiskowej. 

6) 25 października szkolenie pn. „Odpowiedzialność prawna pracowników pomocy 

społecznej”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach 

i Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie oraz Domów Dziecka w Policach 

i Tanowie. Szkolenie obejmowało: składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa, przedawnienia w sprawach naduŜyć seksualnych i przemocy w rodzinie, 
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omówienie procedury „Niebieskich Kart”, odpowiedzialność za wydanie błędnych decyzji 

oraz wolne wnioski. 

7) 18 listopada w ramach doradztwa metodycznego podczas obchodów Dnia Pracownika 

Socjalnego w Powiecie Polickim odbył się wykład Pani dr hab. Anny Murawskiej, profesor 

Uniwersytetu Szczecińskiego, pt.: „O nadziei przeobraŜającej codzienność”. W wysłuchaniu 

wykładu wzięli udział pracownicy pomocy społecznej z terenu Powiatu Polickiego. 

8) 09 grudnia odbyła się wizyta studyjna w siedzibie Urzędu Pracy w Pasewalku, w ramach 

współpracy z niemieckimi słuŜbami zatrudnienia pn. „Opieka społeczna w Niemczech”. 

W wizycie wzięli udział kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu 

Polickiego oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach 
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II. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE CENTRUM  

 

1. Struktura zatrudnienia: 

 
Wykres nr 24, Liczba osób zatrudnionych  

 
Jak przedstawia powyŜszy wykres zatrudnienie w ostatnim dniu roku 

sprawozdawczego w stosunku do ostatniego dnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy, 

zmalało o dwie osoby.  

Fluktuacja kadr w 2011 r. jest związana ze zmianami wywołanymi  wprowadzeniem 

nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach  

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Centrum dotyczyły m.in. likwidacji 

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Policach oraz stworzenia w jego miejsce 

Działu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Powołano Dział Opieki 

Zastępczej, likwidując jednocześnie Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz 

zlikwidowano placówkę wsparcia dziennego. W związku z likwidacją placówki wsparcia 

dziennego nie zostały przedłuŜone umowy z pracownikami zatrudnionymi na stanowisku 

wychowawca i młodszy wychowawca. Natomiast w dziale Poradnictwa Specjalistycznego 

i Interwencji Kryzysowej została zatrudniona osoba na stanowisku psycholog.  

Istotną zmianą było równieŜ przeniesienie ze struktur Centrum do struktur Starostwa 

Powiatowego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a tym samym 

przeniesienie pracownika obsługującego Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności z Centrum do Starostwa Powiatowego w Policach. 

Na koniec roku sprawozdawczego średnie wynagrodzenie pracownika Centrum 

wyniosło: 2662, 00 zł brutto. 

W roku sprawozdawczym staŜ w Centrum odbyły 3 osoby, z 1 z nich  została 

podpisana umowy o pracę.  

Praktyki zawodowe odbyło 4 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej 

w Policach, w Centrum, w zawodzie technik administracji. 

PoniŜsze tabele szczegółowo przedstawiają  zatrudnienie  w Centrum. 
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Tabela nr 36, Administracja 
 

 
Stanowisko 

 
Wykształcenie Rodzaj umowy 

Dyrektor WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

 
do 30.09.2011 r. Kierownik Działu ds. 

opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
 

od 01.10.2011 r. Zastępca Dyrektora 
 

WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Główny Księgowy Pomaturalne 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 - obsługa kadr i płac WyŜsze zawodowe 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 do 30.09.2011 r. 

 
 
Tabela nr 37, Placówka wsparcia dziennego 
 

 
Stanowisko 

 

 
Wykształcenie 

 
Rodzaj umowy 

Wychowawca Średnie 
Umowa o pracę od 18.02.2010 r. do 

28.02.2011 r. 

 
 
Tabela nr 38, Opieka Zastępcza 
 

 
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 

Specjalista pracy z rodziną WyŜsze Umowa o pracę od 07.11.2011 r. do 31.12.2012 r. 

Pracownik socjalny WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 
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Tabela nr 39, Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej 
 

 
Stanowisko 

 
Wykształcenie Rodzaj umowy 

Pracownik socjalny WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Pracownik socjalny WyŜsze Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Psycholog WyŜsze 
½ etatu umowa o pracę od 10.01.2011 r. do 

31.12.2012 r. 

 
Koordynator Asystentów Rodziny 

 
WyŜsze 

½ etatu umowa o pracę na czas nieokreślony 
Od 27.05. do 22.10. przebywała na zwolnieniu 

lekarskim 
Od 23.10 przebywa na urlopie macierzyńskim   

Asystent Rodziny Średnie Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Asystent Rodziny Średnie Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Asystent Rodziny Średnie 
 

Umowa o pracę od 01.10.2010 r. do 31.12.2012 r. 
 

Asystent Rodziny Średnie Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Asystent Rodziny  Podstawowe Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Asystent Rodziny Podstawowe Umowa o pracę od 01.10.2010 r. do 31.12.2011 r. 

 
 
Tabela nr 40, 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 31.12.2011 r. 

od 11.07. do 31.12.2011 r. urlop bezpłatny 

Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej 

 
Podstawowe 

 
Umowa o pracę na czas nieokreślony 

Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej 

 
Zasadnicze Zawodowe  

Umowa o pracę na czas określony od 04.10.2011 
r. do 31.12.2012 r. 

 
 
 
 
 
 



 64 

 
Tabela nr 41, Zatrudnieni w projektach 
 

 
Stanowisko 

 
Wykształcenie Rodzaj umowy 

Koordynator - Projekt „Pobudka – 
obudź swój potencjał” 

WyŜsze 
½ etatu umowa o pracę na czas określony od 

01.04.2011 r. do 31.12.2013 r. 

Pracownik socjalny - Projekt 
„Pobudka – obudź swój potencjał” 

WyŜsze 
½ etatu umowa o pracę na czas określony od 

01.09.2010 r. do 31.12.2013 r. 

Doradca ds. Osób 
niepełnosprawnych- Projekt 

„Pobudka – obudź swój potencjał” 
WyŜsze ½ etatu umowa o pracę na czas nieokreślony 

Pracownik socjalny - Projekt 
„Pobudka – obudź swój potencjał” 

WyŜsze Dodatek specjalny 

 
Koordynator - Projekt „5+1” 

 
WyŜsze  

½ etatu umowa o pracę na czas określony od 
01.12.2011 r. do 30.01.2015 r. 

 
Asystent Koordynatora - Projekt 

„5+1” 
 

WyŜsze 
½ etatu umowa o pracę na czas określony od 

01.12.2011 r. do 30.01.2015 r. 

Pracownik ds. Osób 
Niepełnosprawnych - Projekt „5+1” 

WyŜsze Dodatek specjalny 

 

1.1 Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych 

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w komisjach 

orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności pracowało: 2 doradców 

zawodowych, pedagog, pracownik socjalny, psycholog i protokolant.  

W Dziale Opieki Zastępczej na umowę zlecenie pracowały 2 osoby pełniące funkcję 

Pogotowia rodzinnego oraz 1 osoba pełniąca funkcję zawodowej niespokrewnionej 

z dzieckiem rodziny zastępczej. 

W Dziale Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej na umowę 

zlecenie prowadził dyŜur psycholog  oraz dodatkowo w ramach realizacji programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej 2 osoby prowadziły zajęcia.  

W Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach 

umów cywilnoprawnych pracowała 1 osoba do nadzoru robót budowlanych przy likwidacji 

barier architektonicznych oraz 2 osoby na umowę o dzieło do wykonania projektu oraz składu 

„Informatora dla osób Niepełnosprawnych” . 

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

szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów projektu. 
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W Dziale administracji na podstawie umów zlecenie wykonywała pracę 1 osoba do 

sprzątania. Na podstawie umów o dzieło pracowało 3 osoby: kurier, osoba obsługująca stronę 

internetową oraz osoba do wykonywania napraw w Centrum. Dodatkowo w ramach umów 

o dzieło była zatrudnione 1 osoba do przeniesienia strony internetowej na nowy serwer oraz 

na podstawie umowy o dzieło 1 osoba prowadziła wykład podczas obchodów Dnia 

Pracownika Socjalnego. 

W okresie przejściowym funkcjonowania placówki wsparcia dziennego, w tejŜe 

placówce na podstawie umowy zlecenia była zatrudniona osoba do opieki nad dziećmi. 

W ramach realizacji projektu „Szlaban” było zatrudnionych 7 osób na podstawie 

umów zleceń do prowadzenia zajęć z beneficjentami projektu. Zajęcia dotyczyły m.in. 

prowadzenia warsztatów pn. „Gotuj razem z nami”, „Święto ziemniaka” oraz „Wychowanie 

bez przemocy”. 1 z umów była zawarta na wygłoszenie wykładu pn.: „Budowanie systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, prowadzenie konferencji oraz moderowanie panelu 

dyskusyjnego podczas konferencji podsumowującej projekt „Szlaban” w dniu 12 grudnia 

2011 r. 

W sumie  na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 32 osób, z czego 

18 osób na umowę zlecenie, 14 na umowę o dzieło. 
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2. Szkolenia pracowników 

  

W ramach projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:  

1) przeszkolono 13 pracowników. Szkolenia dotyczyły: „Przemocy w rodzinie - rozpoznanie 

i przeciwdziałanie”, „Niepełnosprawni dają z siebie wszystko. Daj im tylko szansę”, „Praca 

przyjazna rodzinie - elastyczne rozwiązania”, „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy”.  

2) jeden pracownik został skierowany na studia podyplomowe na kierunku: „Zarządzanie 

Zasobami Ludzkimi”  

3) dwóch pracowników ukończyło studia podyplomowe na kierunku: „Organizacja Pomocy 

Społecznej”  

4) zorganizowano superwizje indywidualne i grupowe dla pracowników socjalnych.  

5) 3 pracowników uczestniczyło w konferencjach: „Czy rodzicielstwo zastępcze 

ma przyszłość?” oraz konferencji podsumowującej realizację cykli szkoleniowych 

w projekcie „Profesjonalne kadry - lepsze jutro”. 

W dziale administracji został przeszkolony pracownik zajmujący się obsługą kadr, 

przeszedł szkolenie z zakresu: „Zmiany w zasiłkach obowiązujące od 1. stycznia 2011 r. 

i inne zagadnienia” oraz pracownik księgowości: „Inwentaryzacja 2011 i jej praktyczne 

aspekty”. 

W kursie „Pracownik socjalny wobec zjawiska przemocy w rodzinie - prawo 

i metodyka 2011 r.” brało udział 2 pracowników działu Poradnictwa Specjalistycznego 

i Interwencji Kryzysowej. 

2 Pracowników działu Opieki Zastępczej uczestniczyło w następujących szkoleniach: 

„Adopcja bez tajemnic” oraz „Program wsparcia na tworzenie lokali komunalnych, 

socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - rządowe źródło 

finansowania”. 

W sumie w szkoleniach  zewnętrznych  wzięło udział  22 pracowników Centrum. 
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3.  Działania informacyjno-promocyjne 
 
 
3.1 Konferencje i spotkania 

W 2011 roku Centrum było organizatorem lub współorganizatorem następujących 

konferencji i spotkań:  

1) W dniu 18 listopada odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 

w sali konferencyjnej hotelu „Dobosz” w Policach. W spotkaniu udział wzięły władze 

samorządowe Gmin i Powiatu Polickiego oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznych 

z gmin: Police, Kołbaskowo, Dobra oraz Nowe Warpno, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Policach, a takŜe pracownicy Domów Dziecka w Policach i Tanowie. Do udziału 

w spotkaniu  zaproszono równieŜ przedstawicieli organizacji pozarządowych wykonujących 

zadania z zakresu pomocy społecznej. 

2) W dniu 5 grudnia z Okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Centrum 

zorganizowało spotkanie z organizacjami pozarządowymi z Powiatu Polickiego, działającymi 

na rzecz osób niepełnosprawnych Podczas spotkania przedstawiono kwestie związane 

z „Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Polickim w latach 

2004-2011”, poruszono sprawy dotyczące wzajemnej współpracy między instytucjami. 

Omówiono m.in. temat sposobu występowania przez organizacje pozarządowe o środki 

w ramach Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentowali swoją działalność oraz 

przybliŜyli realizowane przez siebie rodzaje i formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.    

Podczas spotkania Wicestarosta Powiatu Polickiego Pani Anna Rybakiewicz oraz Dyrektor 

PCPR w Policach Pani Beata Karlińska podziękowały i wręczyły drobne upominki 

przedstawicielom organizacji za ich dotychczasową działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych . 

3) W dniu 12 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, odbyła się konferencja 

podsumowująca projekt "Szlaban", którego celem była edukacja i podnoszenie świadomości 

społecznej odnośnie zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców powiatu polickiego. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący róŜne instytucje zajmujące się 

problematyką przemocy w rodzinie, w tym instytucje pomocy społecznej, policji, 

prokuratury, oświaty, słuŜby zdrowia. 

4) Dnia 15 grudnia  w Hotelu „Dobosz” nastąpiło uroczyste zakończenie projektu „Pobudka- 

obudź swój potencjał”. Podczas uroczystości wręczono uczestnikom dyplomy ukończenia 

projektu oraz nagrody.  

5) Dnia 16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne uczestników projektu „ Pobudka- obudź 

swój potencjał”. Podczas uroczystej kolacji wigilijnej wszyscy otrzymali świąteczne paczki. 
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W 2011 roku przedstawiciele Centrum  uczestniczyli w następujących spotkaniach 

i konferencjach: 

1) 24-25 stycznia udział w Posiedzeniu Zespołu Eksperckiego do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków 

Pomocy Rodzinie „CENTRUM” , Warszawa; 

2) 28 stycznia udział spotkaniu: „Rozwój potencjału samorządu lokalnego poprzez 

realizację projektów inkubacyjnych sektor biznesu i non - profit na terenie Powiatu 

Polickiego”; 

3) 19 i 20 lutego udział w Giełdzie sprzętu i usług dla osób niepełnosprawny zorganizowano 

w ramach IV Transgranicznego Forum Gospodarczego. W giełdzie swój udział wzięli 

równieŜ przedstawiciele firm zajmujących się dystrybucją sprzętu rehabilitacyjnego, a takŜe 

organizacje pozarządowe; 

4) 22-23 lutego udział w Posiedzeniu Zespołu Eksperckiego do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków 

Pomocy Rodzinie „CENTRUM” , Warszawa; 

5) 1 marca 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; 

6) 15 marca 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; 

7) 22-23 marca 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; 

8) 22-23 marca udział w Posiedzeniu Zespołu Eksperckiego do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków 

Pomocy Rodzinie „CENTRUM” , Warszawa; 

9) 7-10 kwietnia Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa, zorganizowana przez 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie 

„Centrum”, Zakopane; 

10)  6 maja Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Jubileusz 10-lecia 

utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Policach; 

11)  19 maja Zachodniopomorskie Forum Integracji Społecznej” – „Aktywna polityka 

społeczna w kontekście rodziny”, Szczecin; 
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12)  24-25 maja udział w Posiedzeniu Zespołu Eksperckiego do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków 

Pomocy Rodzinie „CENTRUM” , Warszawa; 

13)  29 maja obchody Dnia Dziecka w Domu Dziecka w Policach; 

14)  14 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Centrum zorganizowało piknik dla rodzin 

zastępczych. Był to szósty  tego rodzaju festyn, który miał miejsce w TrzebieŜy; 

15)  30 maja obchody 10-lecia Środowiskowego Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

w Policach połączone z uroczystością  Dnia Matki; 

16)  31 maja „Szkolenie dla przedstawicieli sektora rządowego i pozarządowego” - 

„Programy promujące zdrowie” w ramach projektu: „Przedsiębiorczy profesjonalista 

w polskim systemie zdrowia publicznego”; 

17)  2 czerwca Konferencja „Edukacja dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych ruchowo 

w Polsce w świetle nowych przepisów”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 

Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  w Policach; 

18)  8 czerwca Święto Szkoły – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Tanowie; 

19)  14 czerwca uroczyste zakończenie III roku akademickiego 2010/2011 Policki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku; 

20)  16 czerwca Polsko – Niemiecka Konferencja „Demencja – pomoc na dziś 

i w przyszłości”, wystąpienie Dyrektor PCPR nt. „ Starość nie musi być samotna – 

upowszechnianie usług Asystent Osobistego Osoby Niepełnosprawnej”, Starostwo 

Powiatowe w Bielsku – Białej; 

21)  21-22 czerwca udział w Posiedzeniu Zespołu Eksperckiego do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków 

Pomocy Rodzinie „CENTRUM” , Warszawa; 

22)  12 lipca uroczyste wręczenie Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom 

Niepełnosprawnym Ruchowo nadanego przez Starostę Polickiego, NZOZ „Polvita” 

w Policach; 

23)  13 lipca udział w spotkaniu konsultacyjnym Grupy roboczej w ramach Podkomitetu 

Monitorującego PO KL Województwa Zachodniopomorskiego, na temat „Propozycje Planów 

Działania na rok 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie;  

24)  1 września uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012, Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach; 

25)  22-25 września konferencja, która odbyła się w ramach Ogólnopolskiego Forum 

Integracji Społecznej, Zakopane; 

26)  29 września Jubileuszowy X Policki Kiermasz Pracy „Szansa na lepszą przyszłość”; 
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27)  6 października Uroczysta Inauguracja IV Roku Akademickiego 2011/2012, 

Stowarzyszenia Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

28)  7 października 25-lecie Stowarzyszenia Diabetyków w Policach oraz Światowy Dzień 

Walki z Cukrzycą; 

29)  12-14 października konferencja „Standardy usług i modele instytucji szansą na nową 

jakość pomocy społecznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich 

Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, Zakopane; 

30)  22 października Konferencja Inauguracyjna roku akademickiego 2011/2012 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golczewie; 

31)  27-28 października spotkanie dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych 

w Pogorzelicy; 

32)  5 listopada uroczystość jubileuszowa 5-lecia posługi Stowarzyszenia Hospicjum 

Królowej Apostołów w Policach; 

33)  10 listopada Powiatowe Obchody Święta Niepodległości, Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 2 w Policach; 

34)  18 listopada Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego; 

35)  21 listopada Dzień Pracownik Socjalnego, Warszawa; 

36)  22 listopada Konferencja naukowa dotycząca profilaktyki nowotworowej w ramach 

Powiatowych Dni Profilaktyki Nowotworowej, Police; 

37)  25-27 listopada spotkanie promocyjno-integracyjne Partnerów projektu "Pobudka- obudź 

swój potencjał", Pobierowo; 

38)  28 listopada Konferencja podsumowująca realizację cykli szkoleniowych w projekcie 

„Profesjonalne kadry - lepsze jutro” w 2011 r., Goleniów; 

39)  13 grudnia spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Warszawa; 

40)  13 grudnia Spotkanie międzysektorowe w sprawie Europejskiego Roku Aktywności 

Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej; 

41)  13 grudnia Ogólnopolska konferencja „Standardy usług i modele instytucji - pilotaŜowe 

wdraŜanie”, Poznań. 

 

3.2 Nagrody i wyróŜnienia 

1) WyróŜnienie dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego przy ul. Staszica 1 w Policach 

w konkursie plastycznym organizowanym przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 

w Szczecinie za udział w wojewódzkim konkursie plastycznym nt. „Wakacyjna wyprawa 

po zdrowie”. 
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2) Nagroda zespołowa dla Powiatu Polickiego - „Samorząd równych szans 2011” za projekt 

realizowany przez Centrum „Starość nie musi być samotna”. Celem ogólnopolskiego 

konkursu zorganizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego było wyróŜnienie 

jednostek samorządu terytorialnego, które podejmują ciekawe inicjatywy w zakresie działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych.  

3) Nagroda indywidualna dla Pani Beaty Karlińskiej za promowanie aktywnych działań 

w celu usamodzielnienia osób i rodzin oraz wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej, przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z okazji „Dnia 

Pracownika Socjalnego”. 

4) Nagroda zespołowa dla Centrum - „Lider kształcenia ustawicznego w dziedzinie pomocy 

społecznej" za najaktywniejsze wykorzystywanie szansy na zdobycie nowej wiedzy 

i umiejętności w zakresie stosowania nowatorskich metod pracy socjalnej jaką stworzył 

projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „Profesjonalne kadry 

lepsze jutro”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

5) Nagroda indywidualna dla Pani Beaty Karlińskiej za szczególną wraŜliwość społeczną, 

przyznana w ramach ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Fundację Promocji 

Inicjatyw Społecznych POLPROM. 

 

3.3  Wydawnictwa i narzędzia promocyjne  

 W roku 2011 Centrum opracowało i wydało: 

1) w ramach projektu „Szlaban” Informator Powiatowy „Przemoc w rodzinie”. Informator 

skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu polickiego, a jego celem jest 

dostarczenie wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz instytucji i form pomocy osobom 

uwikłanym w przemoc. Ponadto dystrybuowano plakaty oraz ulotki promujące projekt. 

2) opracowywano rubrykę  do „Informatora Samorządowego Gmin Powiatu Polickiego”, 

w miesiącach styczeń i luty z zakresu realizacji projektu „Pobudka – obudź swój potencjał”, 

marzec z zakresu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz czerwiec i sierpień 

z zakresu pozostałych działań Centrum; 

3) Informator dla Osób Niepełnosprawnych; 

4) w ramach projektu 5+1 dystrybuowano plakaty  i ulotki; 
 

Działania Centrum były zauwaŜone równieŜ przez media. Informacje zamieszczane były 

na łamach takich czasopism jak: 

1) „Kurier Szczeciński”: 

„Placówka lub rodzina”, nr 40 (18060) z 28 lutego 2011; 

„Szlaban na przemoc”, nr 164 (68184) z 25 sierpnia 2011; 
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„Statuetka dla powiatu polickiego” – „Samorząd Równych Szans”, 4 października 2011; 

„WyróŜnienie od ministra”, nr 232 (68252) z 1 grudnia 2011; 

Sylwetka - Beata Karlińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, 

nr 237 (68257) z 8 grudnia 2011; 

2) „Problemy Społeczne”, „Nagrody i wyróŜnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania 

w zakresie pomocy społecznej przyznawane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w 2011 roku” nr 5/2011 (XI) 

3) Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego,  

„Podsumowanie projektu Profesjonale kadry lepsze jutro” nr 4(9)2011 

Ponadto  pracownicy Centrum występowali w Polskim Radiu Szczecin w audycjach 

radiowych w dniach: 27.01.2011; 31.01.2011; 25.02.2011; 06.04.2011; 01.06.2011; 

24.08.2011; 22.11.2011,  TVP Szczecin  w programie „Obraz Dnia” w dniach 30.08.2011 

i 12.12.2011, programie „Bez barier” w dniu 25.05.2011 oraz licznych wystąpieniach 

w Telewizji Kablowej Police. 
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4. Kontrole 

 

4.1 Kontrole przyjęte 

 W dniach 14-16 czerwca zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził kompleksową 

kontrolę z realizacji zadań własnych powiatu i zleconych z zakresu administracji rządowej, 

zapisanych w art. 19, art. 20 i art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2044 r. o pomocy społecznej.  

 Podczas kontroli analizie poddana została następująca tematyka: 

1) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy rodzinom zastępczym 

2) 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, 

3) 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 niepełnosprawnej 

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

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe 

ośrodki socjoterapii zapewniające opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, 

4) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, 

5) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

6) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu, 

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-

opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, ośrodków wsparcia, domów pomocy 

społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków interwencji kryzysowej, 

8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, 

9) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców. 

 Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli. 

Przeprowadzona kontrola nie wykryła Ŝadnych nieprawidłowości, w związku z czym nie 

otrzymaliśmy Ŝadnych zaleceń. 
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4.2 Kontrole przeprowadzone 

 Dnia 9 lutego 2011 roku przeprowadzono kontrolę w Domu Dziecka w Tanowie. 

Przedmiotem  kontroli były:  

1. Działania podejmowane przez Dom Dziecka w celu uregulowania sytuacji dzieci objętych 

opieką placówki. 

2. Organizacja pracy wychowawczej w placówce. 

 Ustalono, iŜ w  kontrolowanej  placówce prowadzona jest dokumentacja zawierająca 

działania podejmowane przez Dom Dziecka dla uregulowania sytuacji dzieci objętych opieką 

placówki. Prowadzona jest dokumentacja wymagana rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).  

W zakresie kontroli organizacji pracy wychowawczej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 Dnia 10 lutego 2011 roku przeprowadzono kontrolę w Domu Dziecka w Policach. 

Przedmiotem  kontroli były:  

1. Działania podejmowane przez Dom Dziecka w celu uregulowania sytuacji dzieci objętych 

opieką placówki. 

2. Organizacja pracy wychowawczej w placówce. 

Ustalono, iŜ w  kontrolowanej  placówce prowadzona jest dokumentacja zawierająca 

działania podejmowane przez Dom Dziecka dla uregulowania sytuacji dzieci objętych opieką 

placówki. Prowadzona jest dokumentacja wymagana rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).  

W zakresie kontroli organizacji pracy wychowawczej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 W dniach 25-27 maja przeprowadzono kontrolę w Warsztacie Terapii Zajęciowej 

w Policach, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym 

 Koło w Policach. Kontrolą została objęta działalność merytoryczna oraz finansowa 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach w 2010 r. Kontrola w oparciu o dokonanie jej 

systemem wyrywkowym, nie stwierdziła istotnych uchybień i nieprawidłowości i pozytywnie 

oceniła funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Policach. 

 W dniu 3 sierpnia 2011 r. przeprowadzono kontrolę w ośrodku wsparcia - Domu dla 

Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy w Karwowie. Zakresem kontroli objęto 

zadania dotyczące podstawowych usług świadczonych przez Dom w zakresie: 

1. Podmiotowego traktowania i partnerstwa we wzajemnych relacjach pomiędzy 

mieszkańcami i personelem. 

2. Tworzenia warunków bytowych zbliŜonych do domowych i rodzinnej atmosfery. 
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3. Uwzględniania indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci. 

4. Stwarzania warunków do rozwoju osobowego. 

5. Poszanowania sfery prywatności mieszkańców. 

 Przygotowano anonimową ankietę dotyczącą przedmiotowego zakresu, którą rozdano 

do wypełnienia mieszkankom Domu.  

 Zalecenia pokontrolne: 

 W toku kontroli stwierdzono braki w udokumentowaniu działań prowadzonych przez 

jednostkę kontrolowaną, niepełną dokumentację akt osobowych mieszkanek Domu oraz 

stwierdzono występowanie zachowań przemocowych. Po przeprowadzeniu kontroli zalecono: 

 Uzupełnienie teczek osobowych mieszkanek o oświadczenie o zapoznaniu się 

z Regulaminem Domu oraz podpisanego zobowiązania do jego przestrzegania i stosowania. 

1) Uzupełnienie  teczek osobowych mieszkanek o skorowidz dokumentów. 

2) Uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej prowadzenie w Domu pracy specjalistów 

z mieszkankami, w tym planów indywidualnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, 

konspektów warsztatów, spotkań mediacyjnych, projektów socjalnych, terapii dla członków 

rodzin. 

3) Uzupełnienie Regulaminu Dnia o zajęcia lekcyjne mieszkanek Domu oraz 

wyszczególnienie zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych.    

4) Dokumentowanie tematyki wykładów i pogadanek z uwzględnieniem osoby prowadzącej  

oraz obecności uczestniczących w nich osób. 

5) Opracowanie planu imprez okolicznościowych, kulturalnych i turystycznych dla 

mieszkanek Domu. 

6) Przeprowadzenie kwalifikacji i skierowanie na program korekcyjno-edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc mieszkanek nie radzących sobie z emocjami i przejawiających 

zachowania przemocowe . 

 W dniach 16 – 17 sierpnia 2011 r. przeprowadzono kontrolę w Domu Dziecka 

w Policach. Kontrola obejmowała okres od 01 stycznia 2009 r. do 17 sierpnia 2011r. Podjęto 

problematykę z zakresu prawidłowości zatrudnienia pracowników zgodnie z art. 31, 38 

rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – 

wychowawczych (Dz. U. 2007, Nr 201, poz. 1455), gdzie skontrolowano umowy 

zatrudnianych pracowników, zakresy ich obowiązków, wypowiedzenia pracowników 

i pracodawcy. Przygotowano równieŜ anonimową ankietę dotyczącą prześladowania 

w miejscu pracy, którą rozdano do wypełnienia pracownikom kontrolowanej placówki. 

W zakresie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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5.  Struktura wydatków 
 

Tabela nr 42, Zestawienie wydatków budŜetowych zrealizowanych w 2011 r. 

 
Zestawienie wydatków bud Ŝetowych zrealizowanych w 2011 r . 

 

Dział  Rozdział 

Osobowy  
 

Bezosob.  
 

Pochodne 

Wydatki  
 

Dotacje  
 

Ogółem  
 

f.płac f.płac rzeczowe celowe/  
podmiot. wydatki 

852 

85201 
 Placówki Opieku ńczo wychowawcze 

41 975,05 2 400,00 7 050,00 149 580,75 129 497,72 330 503,52 

85203  
Ośrodki wsparcia - - - - 240 865,20 240 865,20 

85204 
Rodziny zast ępcze 77 196,80 71 128,00 23 877,00 2 058 159,68 207 824,11 2 438 185,59 

85205 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

Rodzinie 
- 23 836,00 2881,42 31 199,72 - 57 917,14 

85218 
Powiatowe centra pomocy Rodzinie 346 842,67 15 006,00 57 686,29 70 105,71 - 489 640,67 

85220 
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie  

chronione i o środki interwencji kryzysowej 
208 895,17 15 235,00 37 253,95 75 831,19 - 337 215,31 

85295 
Pozostała działalno ść - - - 6 360,00 - 6 360,00 

853 

85311 
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych 
109 025,27 7 198,00 18 294,00 27 249,09 59 184,00 220 950,36 

85321 
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawno ści 

- 22 434,16 1 061,47 35 512,05 - 59 007,68 

85395 
Pozostała działalno ść - - - 2 048,00 - 2 048,00 

85395 
Pozostała działalno ść „5+1” 4 106,33 - 728,46 4 194,82 - 9 029,61 

85395 
Pozostała działalno ść  „Pobudka – obud ź swój 

potencjał”  
161 412,27 7 600,00 27 679,53 117 948,13 - 314 639,93 

razem 
949 453,56 164 837,16 176 512,12 2 578 189,14 637 371,03 4 506363,01 
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Załącznik do „Sprawozdania z działalności                                                                                  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Policach za rok 2011”  

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

1. Zwiększenie ilości usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej  

 Centrum nieodpłatnie świadczy usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 

(AOON). AOON pomaga przede wszystkim osobom niepełnosprawnym w czynnościach dnia 

codziennego m.in. w transporcie środkami komunikacji, w ubieraniu się, przyrządzaniu 

i podaniu posiłku, świadczy pomoc w czynnościach związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego. Obecnie usługą tą objęci są tylko mieszkańcy Gminy Police, 

jednak w niewystarczającym zakresie. 

 Dla zapewnienia usług wszystkim osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na 

terenie Powiatu Polickiego potrzebującym tej formy pomocy  konieczne jest  dodatkowe 

zatrudnienie co najmniej 2 osób na stanowisku AOON.  

 

2. Stworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.   

Z danych zgromadzonych przez Centrum wynika, iŜ na terenie Powiatu Polickiego jest 

około 249 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 40 osób od 0-16 roku Ŝycia, 164 osoby 

od 17-60 roku Ŝycia oraz 45 osób powyŜej 60 roku Ŝycia. Ponadto z diagnozy potrzeb 

niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Polickiego przeprowadzonej przez Stowarzyszenie 

Wspierające Integrację Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych „WARTO BYĆ” wynika, iŜ dla 

wielu osób niepełnosprawnych, tym bardziej z zaburzeniami psychicznymi bardzo 

dokuczliwa jest samotność i brak kontaktu z innymi. Utworzenie na terenie Powiatu 

Polickiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia 

Psychicznego pozwoliłoby na udzielenie wsparcia i szeroko rozumianej pomocy osobom 

chorym psychiczne w powrocie do normalnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. Taki 

ośrodek byłby miejscem, gdzie ludzie potrzebujący pomocy, odtrąceni, zdani wyłącznie na 

członków rodziny mogliby znaleźć wsparcie psychiczne i społeczne. 

Do zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez powiat naleŜy 

prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Placówkę taka moŜna utworzyć na podstawie porozumienia pomiędzy 

Wojewodą Zachodniopomorskim a Starostą Polickim w sprawie zorganizowania, 

prowadzenia i finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy.  
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Wojewoda Zachodniopomorski moŜe przyznać środki finansowe na modernizację, 

niezbędne wyposaŜenie oraz na bieŜącą działalność takiej placówki (900 zł na osobę). Kwota 

ta jest wystarczająca na prowadzenie takiego ośrodka. Środki na modernizację oraz 

wyposaŜenie przyznaje Ministerstwo z rezerwy celowej i moŜliwe byłoby ich otrzymanie juŜ 

w lipcu. W tym celu niezbędne jest pozyskanie budynku, który mógłby zostać 

zagospodarowany na taki rodzaj działalności. Następnie naleŜy wystąpić z wnioskiem do 

Wojewody i przedstawić koszty modernizacji, instytucję odpowiedzialną za prowadzenie, 

zasięg terytorialny, kadrę, program planowanych zajęć oraz kategorię osób dla których 

przeznaczy będzie ośrodek. W przypadku chęci stworzenia ośrodka wsparcia dla osób 

psychicznie chorych najwaŜniejszą sprawą jest znalezienie obiektu na taką aktywność. 

Na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy potrzebny jest obiekt składający się 

z czterech pomieszczeń, które moŜna byłoby zagospodarować na pracownie, spotkania 

i zajęcia terapeutyczne oraz dwóch pomieszczeń sanitarno-higienicznych.  

 

3. Zwiększenie dostępu do usług, oferowanych przez Centrum, dla mieszkańców gmin 

Kołbaskowo, Dobra i Nowe Warpno. 

 Z analizy danych za rok 2011 wynika, iŜ  z usług oferowanych przez Centrum  w ok 

92% korzystają mieszkańcy Gminy Police. Natomiast procentowo liczba ludności 

w poszczególnych gminach przedstawia się następująco: 

1) Gmina Police – 59,4 % 

2) Gmina Dobra – 23,6 % 

3) Gmina Kołbaskowo – 14,7 % 

4) Gmina Nowe Warpno – 2,3 % 

Wydaje się, Ŝe w podobny sposób powinna rozkładać się pomoc dla mieszkańców Powiatu. 

Obecny stan jest przede wszystkim  spowodowany  brakiem  komunikacyjnym zbiorowej na 

terenie naszego powiatu. Centrum będzie szukało moŜliwości dotarcia z oferowanymi 

usługami do wszystkich mieszkańców Powiatu, m.in. poprzez systematyczne wizyty 

pracowników w poszczególnych Gminach oraz poprzez pilotaŜowe wdraŜanie usług i modeli 

instytucji pomocy i integracji społecznej. 

 

4. Zapewnienie dodatkowych środków finansowych na rodzinna pieczę zastępczą rodzin. 

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła 

w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r., zasadnym jest zapewnienie środków finansowych na: 

1) Przekształcenie rodzin zastępczych na rodziny zawodowe  
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Zgodnie z art. 54 ustawy z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadającą co najmniej 3 letnie 

doświadczenie jako rodzina zastępcza, po złoŜeniu przez nią wniosku lub wcześniej, jeśli 

będzie miała pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy  zastępczej, starosta będzie 

zawierał umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Będzie to skutkowało 

tym, Ŝe rodzina taka będzie otrzymywała oprócz świadczeń na dzieci umieszczone w tej 

rodzinie, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

w wysokości nie niŜszej niŜ 2000 zł miesięcznie. Umowę taką zawierać się będzie na okres co 

najmniej 4 lat. W chwili obecnej rodzin posiadających takie doświadczenie i spełniających te 

warunki jest w Powiecie Polickim 4. Miesięczne wynagrodzenia dla tych rodzin 

wynosiłyby 8.000 zł, co daje rocznie 96.000 zł. 

2) Świadczenia fakultatywne na wypoczynek letni dla dzieci  

Na podstawie art. 83 ustawy rodziny zastępcze będą mogły otrzymywać dodatkowo 

oprócz wypłacanej obecnie pomocy jednorazowej związanej z przyjęciem dziecka do rodziny 

i pomocy losowej takŜe dofinansowanie do wypoczynku dzieci raz w roku. JeŜeli stan rodzin 

zastępczych zostanie utrzymany na poziomie obecnym i będzie umieszczonych w pieczy 

zastępczej około 240 dzieci, będzie to wydatek rzędu 84 000 zł rocznie, przy uwzględnieniu 

średniego kosztu dofinansowania 350 zł dla dziecka. 

3) Świadczenia dodatkowe dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych 

 Na podstawie art. 83 ust 2 i 4 rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa moŜe 

otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego na czynsz, opłaty za 

energię elektryczną i cieplną, opłaty z tytułu najmu, wodę, gaz, odbiór nieczystości itp. oraz 

na przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego.  

Zakładając, Ŝe raz w roku przynajmniej jedna rodzina będzie chciała wykonać remont, a kilka 

innych wniesie o pomoc  finansową na utrzymanie lokalu przewiduje się, Ŝe kwota niezbędna 

na ten cel wyniesie co najmniej 20.000 zł – 30.000 zł rocznie. 

4) Świadczenia obligatoryjne dla rodzin zastępczych 

 W związku ze zmianą wysokości świadczeń od 2012 roku dla rodzin zastępczych na 

świadczenia comiesięczne potrzebne SA dodatkowe środki na ten cel rocznie około 

50.000 zł. 

 

5. Centra administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 2011 r.  Nr 149, poz. 887), istnieje moŜliwość zapewnienia 
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wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej prowadzonych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności tworząc centra administracyjne do obsługi 

tych placówek opiekuńczo-wychowawczych lub moŜliwość zlecenia realizacji tego zadania 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr112, poz. 654).  

Zastosowanie powyŜszego artykułu daje moŜliwość na utworzenie centrum 

ekonomiczno-administracyjnego co pozwoliłoby na oszczędności w wydatkach i stworzenie 

trzech placówek po 14 miejsc w miejsce jednej z 30 miejscami (Dom Dziecka w Policach), w 

tym: jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego oraz dwie placówki 

opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego. Tak rozumiana 

organizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększy liczbę o 12 miejsc w domach 

dziecka i umoŜliwi przyjęcie przez Powiat Policki dzieci z innych powiatów oraz dotacji na 

ich utrzymanie. W rezultacie przy zbliŜonym budŜecie domów dziecka oraz wykorzystanym 

na dzień dzisiejszy zasobie lokalowych zostaną stworzone wszystkie typy placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, zwiększy się ilość miejsc w placówkach oraz zostaną 

zachowane miejsca pracy.  

 

6. Pozyskanie dodatkowych pomieszczeń na potrzeby działalności Centrum.  

 Centrum mieści się obecnie w dwóch siedzibach, przy ul. Tanowskiej 8 oraz przy 

ul. Staszica 1 w Policach. W budynku przy ul. Tanowskiej 8 dysponujemy 7 pomieszczeniami 

biurowymi, w których pracuje 15 osób oraz dodatkowo 3 Asystentów Osobistych Osób 

Niepełnosprawnych, którzy pracują głównie w terenie. W budynku przy ul. Staszica 1 mieści 

się cały Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Dysponujemy tam 

2 pomieszczeniami biurowymi, 1 salą szkoleniowa, która pełni funkcję pokoju hotelowego 

i 1 pokojem do spotkań klientów ze specjalistami (prawnik, dwóch psychologów i terapeuta 

rodzinny). Na etatach pracują 4 osoby, 3 specjalistów na umowach zlecenie i 5 aspirantów 

pracy socjalnej, którzy pracują głównie w terenie. 

 Centrum, oprócz zadań ustawowych realizuje obecnie projekt systemowy „Pobudka-

obudź swój potencjał” oraz konkursowy „5+1”. Od marca br. rozpoczyna się realizacja 

projektu konkursowego „GPS dla rodziny” oraz udział Centrum w pilotaŜu wdraŜania 

standardów usług i modeli instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej w ramach 

projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. 

 Obecnie warunki do prowadzenia działalności w budynku przy ul. Staszica są 

wystarczające, natomiast sytuacja przy ul. Tanowskiej jest niekomfortowa, szczególnie dla 
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klientów Centrum, których sprawy niejednokrotnie wymagają indywidualnych rozmów. 

Dlatego zasadnym jest przydzielenie dodatkowych pomieszczeń. 

 

 


