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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Policach za rok 2014”  

 

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

1. Wprowadzenie usług transportowych dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.  

W ramach realizacji pilotażowego projektu pn. „ISSO - Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki”, 

mającego na celu wdrożenie na terenie Powiatu Polickiego standardów usług i modeli instytucji pomocy 

i integracji społecznej, od września 2012 r. do listopada 2013 r. świadczone były m.in. nieodpłatne usługi 

transportowe dla niepełnosprawnych mieszkańców całego powiatu, pozwalające na zwiększenie 

dostępności tych osób do specjalistycznych usług świadczonych przez Centrum, w tym m.in. usług 

terapeutycznych, psychologicznych i prawnych (tym w celu zwiększona została również liczba 

zatrudnionych specjalistów). 

Realizacja ww. bezpłatnych usług transportowych była ułatwieniem dla tychże osób, które nie posiadają 

własnego środka transportu. Jednakże, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Centrum, realizowana 

usługa transportowa nie cieszyła się takim zainteresowaniem, jakiego się spodziewano. Jednocześnie 

zidentyfikowana została potrzeba wybranej grupy osób niepełnosprawnych, tj. osób ze znaczną 

niepełnosprawnością ruchową, a dotyczy ona zapotrzebowania na specjalistyczne usługi transportowe. 

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest podjęcie działań wychodzących naprzeciw niniejszej 

okoliczności, które umożliwiłyby świadczenie przez Powiat Policki usług transportowych technicznie 

i logistycznie dostosowanych do potrzeb ww. osób. 

 

2. Zabezpieczenie rodzinnej opieki zastępczej w trybie interwencyjnym dla małych dzieci  

Powiat Policki ze względu na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z dnia 2011 r.  Nr 149, poz. 887), a dokładniej przepisów dotyczących 

właściwości miejscowej dzieci pozostawianych w szpitalu bezpośrednio po urodzeniu, umieszcza coraz 

więcej noworodków w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. 

Uwarunkowane to jest tym, iż w Policach znajduje się szpital z oddziałem położniczym. Zgodnie 

z przepisami wyżej wymienionej ustawy pogotowia rodzinne powinny przyjmować maksymalnie 3 dzieci, 

a w uzasadnionych przypadkach do 6 dzieci. W Powiecie Polickim funkcjonują dwie rodziny zawodowe 

o charakterze pogotowia rodzinnego, w których na dzień 31. grudnia 2014r. znajdowało się 14 dzieci. 

W związku z powyższym Powiat Policki ma zapotrzebowanie na nową rodzinę zawodową o charakterze 

pogotowia rodzinnego, która będzie mogła przyjąć kolejne dzieci, pozostawiane bezpośrednio po 

urodzeniu w szpitalu w Policach. 

 

3. Włączenie działań profilaktycznych i interwencyjnych realizowanych przez Centrum do zadań 

z zakresu interwencji kryzysowej realizowanych przez powiatowe służby i straże.  

W strukturze organizacyjnej Centrum jedną z komórek organizacyjnych jest Dział Poradnictwa 

Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Z uwagi na rodzaj i zakres zadań realizowanych przez ww. 

komórkę zatrudnieni w niej są m.in. specjaliści tacy jak: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, czy 



prawnik. Specjaliści ci są przeszkoleni w zakresie podejmowania działań objętych obszarami interwencji 

kryzysowej, w tym dotyczących np. sfery: 

1) prób samobójczych, bądź innych zachowań autodestrukcyjnych; 

2) reakcji kryzysowych na traumę, w tym traumę masową, powstałą na skutek wydarzeń kryzysowych 

wynikających z działania sił przyrody (kataklizmy), czy działalności człowieka (katastrofy); 

3) przemocy domowej; 

4) utraty w wyniku śmierci czy rozstania z bliską osobą, ale także utraty zdrowia, mienia i dóbr, czy 

innych wartości ważnych dla danej osoby.   

Mając na uwadze powyższe w 2014 r. Centrum podjęło działania zmierzające do nawiązania stałej 

współpracy z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Policach, Komendą Powiatową Policji w Policach, 

Biurem Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starostwa Powiatowego w Policach oraz Wojewódzką 

Stacją Pogotowania Ratunkowego w Szczecinie w celu wsparcia tych służb i straży oraz instytucji 

w działaniach przez nich podejmowanych, a dotyczących obszaru interwencji kryzysowej, poprzez 

włączenie do ich czynności ratowniczych działań wykorzystujących powyżej zaprezentowane zasoby 

organizacyjne Centrum.  

Aktualnie, dla zapewnienia kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym, zasadnym jest kontynuacja 

działań zmierzających do uściślenia współpracy z wymienionymi służbami i strażami, w celu włączenia 

Centrum do kompleksowego systemu reagowania w sytuacji wystąpienia różnorakich kryzysów.   

 

4. Wzmocnienie przynależności do społeczności terytorialnej.  

Podstawowym warunkiem powodzenia wszelkich działań jest wsparcie i poczucie przynależności do 

określonej społeczności lokalnej. Identyfikacja ze środowiskiem lokalnym jest podstawowymi bodźcem 

skłaniającymi jednostkę do angażowania się w sprawy tej społeczności. Należy więc podjąć działania 

zmierzające do zwiększenia świadomości na temat organizacji społecznych funkcjonujących na terenie 

Powiatu Polickiego oraz poszerzenia wiedzy w zakresie spraw i zadań jakie realizują poszczególne 

instytucje sektora samorządowego i pozarządowego. 

5. Zwiększenie liczby działań profilaktycznych w pracy Centrum.  

Należy zidentyfikować obszary i grupy docelowe działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania 

pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnych zjawisk społecznych, takich jak przemoc w rodzinie, 

alkoholizm, dezintegracja rodzin. Następnie sukcesywnie wdrażać te działania i monitorować ich wpływ 

na zmniejszenie się skali patologii społecznych. Dla realizacji tego zadania konieczna jest współpraca 

instytucji integracji i pomocy społecznej z Policją, placówkami służby zdrowia i oświaty.  

W realizacji tego zadania należy poszerzyć zakres współpracy z Wydziałem Humanistycznym 

Uniwersytetu Szczecińskiego, z którym Centrum ma podpisane Porozumienie o współpracy. Pozwoli to 

na połączenie działań praktycznych z teorią na każdym etapie realizacji. 


