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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 osobom niepełnosprawnym przede wszystkim w czynnościach dnia 

codziennego, tj. m.in. w transporcie środkami komunikacji, w czynnościach związanych  

z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz codziennych czynnościach osobistych. 

Obecnie usługą tą objęci są tylko mieszkańcy Gminy Police i to w niewystarczającym 

zakresie. 

 Dla zapewnienia usług AOON wszystkim osobom niepełnosprawnym zamieszkałym  

na terenie Powiatu Polickiego, potrzebującym tej formy pomocy, konieczne jest dodatkowe 

zatrudnienie co najmniej 2 osób na tym stanowisku. 

 

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.  

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 dotknięci chorobami 

psychicznymi, potrzebujący pomocy, czujący się odtrąceni i zdani wyłącznie na siebie lub 

członków rodziny mogliby znaleźć odpowiednie dla nich wsparcie psychiczne i społeczne. 

Jednocześnie, do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 

naleŜy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Ośrodek taki (placówkę) moŜna utworzyć na podstawie porozumienia 
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pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Powiatem Polickim w sprawie zorganizowania, 

prowadzenia i finansowania środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Porozumienie takie stanowiłoby podstawę do przyznania przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego środków finansowych - w pierwszej kolejności - na modernizację  

i niezbędne wyposaŜenie placówki (środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budŜetu 

państwa), a następnie - na bieŜącą jej działalność, w wysokości 900 zł na osobę/m-c,  

co stanowiłoby kwotę wystarczającą na prowadzenie niniejszego ośrodka (placówki).  

Z dokonanego przez Centrum rozeznania w zakresie wypełnienia niezbędnych procedur 

formalnych celem otrzymania środków finansowych na modernizację i wyposaŜenie ośrodka, 

o którym mowa powyŜej, wynika, iŜ po dokonaniu stosownych działań formalnych,  

tj. złoŜenia do czerwca danego roku stosownego wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją, 

moŜliwym byłoby otrzymanie środków finansowych na ww. cel w styczniu roku następnego 

po roku, w którym złoŜono owy wniosek.  

Mając na uwadze powyŜsze niezbędnym jest podjęcie decyzji o ewentualnej 

lokalizacji ośrodka, a następnie pozyskanie stosownej nieruchomości z przeznaczeniem  

na niniejszy cel, której warunki lokalowe zapewniałyby minimum cztery pomieszczenia  

na pracownie, spotkania i zajęcia terapeutyczne oraz dwa pomieszczenia  

o charakterze sanitarno - higienicznym.  

 

3. Zwiększenie dostępu do usług oferowanych przez Centrum dla mieszkańców Gminy 

    Kołbaskowo, Dobra i Nowe Warpno. 

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

w około 92 % korzystają mieszkańcy Gminy Police. Jednocześnie procentowo liczba ludności 

w poszczególnych gminach połoŜonych na terenie Powiatu Polickiego przedstawia się 

następująco: 

1) Gmina Police - 59,4 %, 

2) Gmina Dobra - 23,6 %, 

3) Gmina Kołbaskowo - 14,7 %, 

4) Gmina Nowe Warpno - 2,3 %. 

Z powyŜszych informacji jednoznacznie wynika, iŜ znacząco widoczne są odchylenia 

pomiędzy liczbą ludności zamieszkałą na terenie danej gminy a skalą usług oferowanych 

(świadczonych) na rzecz tych mieszkańców przez Centrum. Przyczyną zaistnienia 

okoliczności, o których mowa powyŜej, wydają się być przede wszystkim  problemy 

komunikacyjne, tj. brak rozbudowanej komunikacji zbiorowej na terenie Powiatu Polickiego.  



3 
 

Mając na uwadze powyŜsze Centrum będzie szukało moŜliwości dotarcia  

z oferowanymi (świadczonymi) usługami do wszystkich mieszkańców powiatu poprzez m.in. 

systematyczne wizyty pracowników w poszczególnych gminach oraz poprzez wdraŜanie tam 

pilotaŜowych usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej. 

 

4. Zapewnienie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na rodzinną 

     pieczę zastępczą. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn zm.), która weszła w Ŝycie z dniem 1 stycznia 

2012 r., niezbędnym jest zapewnienie środków finansowych na: 

1) przekształcenie rodzin zastępczych na rodziny zawodowe;  

Zgodnie z art. 54 ust. 1 powołanej ustawy z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą 

warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadającą opinię 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie jako 

rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, starosta zawiera, na wniosek tej 

rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Natomiast, zgodnie  

z art. 54 ust. 2 powołanej ustawy z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadającą pozytywną opinię 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, starosta moŜe zawrzeć, na wniosek tej rodziny, 

umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Niniejsze przepisy prawa 

skutkują tym, iŜ rodziny takie będą otrzymywały oprócz świadczeń na dzieci umieszczone 

w tej rodzinie, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

w wysokości nie niŜszej niŜ 2 000 zł miesięcznie. Umowa, o której mowa powyŜej, 

zawierania będzie na okres co najmniej 4 lat. Aktualnie na terenie Powiatu Polickiego  

są 4 rodziny spełniające ww. warunki. Miesięczna wysokość środków finansowych 

niezbędnych na pokrycie wynagrodzeń dla tych rodzin wynosi 8 000 zł, co łącznie daje  

kwotę 96 000 zł rocznie. 

2) świadczenia fakultatywne na wypoczynek letni dla dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych; 

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1) powołanej ustawy rodzinie zastępczej starosta moŜe 

przyznać - raz w roku - m.in.  dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku Ŝycia. Tym samym, przy załoŜeniu,  

iŜ ilość rodzin zastępczych zostanie utrzymana na obecnym poziomie, a co za tym idzie 

będzie w nich umieszczonych około 240 dzieci, niezbędnym jest zapewnienie środków 
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finansowych rzędu 84 000 zł rocznie, przy uwzględnieniu wysokości średniego kosztu 

dofinansowania, o którym mowa powyŜej, na poziomie 350 zł dla jednego dziecka. 

3) świadczenia dodatkowe dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych; 

Na podstawie art. 83 ust. 2 powołanej ustawy rodzina zastępcza niezawodowa  

i zawodowa moŜe otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego  

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej 

wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu 

najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych  

i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi 

telekomunikacyjne oraz związane z kosztami eksploatacji, obliczone przez podzielenie 

łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu 

jednorodzinnym i pomnoŜenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość 

przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych  

w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę. Natomiast, zgodnie z art. 83 

ust. 4 powołanej ustawy środki finansowe, o których mowa w ust. 2, starosta jest 

zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyŜej  

3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o której 

mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeŜeli zasadność przyznania tych środków zostanie 

potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jednocześnie, zgodnie  

z art. 84 ust. 3 powołanej ustawy rodzinie zastępczej starosta moŜe raz do roku przyznać 

świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Zakładając, 

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

wniesie o pomoc finansową na utrzymanie lokalu mieszkalnego, to przewidywana 

wysokość środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia z przeznaczeniem  

na cele, o których mowa powyŜej, wyniesie co najmniej 20 000 zł - 30 000 zł rocznie. 

4) świadczenia obligatoryjne dla rodzin zastępczych; 

W 2012 r. uległa zmianie (zwiększeniu) wysokość świadczeń wypłacanych comiesięcznie 

dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nich 

umieszczonych. W związku z wprowadzonymi zmianami niezbędnym jest zabezpieczenie 

dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na ten cel w wysokości około  

50 000 zł rocznie. 
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5. Centra administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) starosta moŜe zapewnić 

wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek 

opiekuńczo - wychowawczych, w szczególności tworząc centra administracyjne do obsługi 

tych placówek lub zlecić realizację tego zadania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  

poz. 1536 z późn. zm.). Tym samym, na podstawie niniejszego przepisu prawa powstała 

moŜliwość utworzenia na terenie Powiatu Polickiego ww. centrum, co z kolei pozwoliłoby  

na przekształcenie Domu Dziecka w Policach w trzy samodzielne placówki opiekuńczo - 

- wychowawcze z 14 miejscami kaŜda. Jednocześnie zasadnym byłoby, aby jedna z tych 

trzech placówek była placówką typu interwencyjnego, a dwie pozostałe typu specjalistyczno - 

- terapeutycznego. Natomiast Dom Dziecka w Tanowie pełniłby nadal rolę placówki 

opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego i dysponowałby 30 miejscami, a takŜe 

stanowiłby siedzibę centrum, o którym mowa powyŜej. Tak rozumiana i przeprowadzona 

reorganizacja powiatowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększyłaby  

o 12 liczbę miejsc w domach dziecka i umoŜliwiła zwiększenie liczby przyjęć przez Powiat 

Policki dzieci z innych powiatów, a co za tym idzie zwiększenie wysokości dochodów 

osiąganych w tym zakresie (dotacje otrzymywane z innych powiatów). W efekcie końcowym, 

przy zbliŜonej wysokości rocznych budŜetów istniejących w Powiecie Polickim placówek 

opiekuńczo - wychowawczych oraz wykorzystanym posiadanym aktualnie zasobie 

lokalowym w niniejszym zakresie, zostałyby stworzone wszystkie typy placówek opiekuńczo 

- wychowawczych, zwiększyłaby się ogólnodostępna ilość miejsc w tych placówkach, a takŜe 

zostałyby zachowane dotychczasowe miejsca pracy.  

 
6. Poprawa bazy materialnej Centrum.  

 Aktualnie Centrum zlokalizowane jest w dwóch siedzibach, tj. w Policach przy  

ul. Tanowskiej 8 oraz przy ul. Staszica 1. W pierwszej z wymienionych lokalizacji Centrum 

dysponuje 7 pomieszczeniami biurowymi, w których pracuje 15 osób oraz dodatkowo  

3 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych (osoby te pracują głównie w terenie).  

W drugiej lokalizacji, gdzie mieści się cały Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji 

Kryzysowej, Centrum zajmuje 2 pomieszczenia biurowe, 1 salę szkoleniową, która pełni 

jednocześnie funkcję pokoju hotelowego i 1 pokój do spotkań klientów ze specjalistami 

(prawnik, psycholog i terapeuta rodzinny). W pomieszczeniach tych na co dzień pracują  
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4 osoby zatrudnione na etatach oraz 3 osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych  

(ww. specjaliści), a takŜe 5 aspirantów pracy socjalnej (osoby te pracują głównie w terenie). 

 Centrum, oprócz obligatoryjnych zadań ustawowych, realizuje równieŜ projekty,  

tj. „Pobudka - obudź swój potencjał” (projekt systemowy) oraz „5+1”  i „GPS dla rodziny” 

(projekty konkursowe). Ponadto Centrum bierze udział w projekcie pilotaŜowym dotyczącym 

wdraŜania standardów usług i modeli instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej  

w ramach ogólnokrajowego projektu pt. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy  

i integracji społecznej”. 

 Mając na uwadze powyŜsze, obecne warunki do prowadzenia działalności w budynku 

przy ul. Staszica 1 uznać moŜna za wystarczające, natomiast warunki lokalowe przy  

ul. Tanowskiej 8 są  w pewnym stopniu niedogodne, szczególnie dla klientów Centrum, 

których sprawy niejednokrotnie wymagają indywidualnych rozmów. Stąd teŜ zasadnym jest 

wygospodarowanie i przydzielenie dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem  

na działalność Centrum oraz, ze względu na rozrastający się sukcesywnie zakres zadań przez 

nie realizowanych, niezbędnym jest zakupienie czterech zestawów komputerów 

umoŜliwiających usprawnienie pracy poszczególnych pracowników Centrum, a co za tym 

idzie podniesienie jakości zadań realizowanych przez tą jednostkę organizacyjną Powiatu 

Polickiego. 


