
Załą cznik do „Sprawozdania z działalnoś ci                                                                                   

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Policach za rok 2016”  

 

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastę pczej. 

W Powiecie Polickim od lat rozwijany jest system rodzinnej pieczy zastę pczej, dzię ki czemu  

na dzień  31 grudnia 2016 r. w instytucjonalnej pieczy zastę pczej przebywało 36 a w rodzinnej  

44 dzieci z terenu Powiatu Polickiego. 

Z analizy potrzeb na przestrzeni lat 2014 – 2016 wynika, ż e co roku umieszczamy w pieczy 

zastę pczej ś rednio 39 dzieci z terenu Powiatu Polickiego. Jednocześ nie ś rednio w roku 

opuszcza pieczę  zastę pczą  38 dzieci z czego 19 opuszcza placówki opiekuń czo-wychowawcze, 

a 24 rodziny zastę pcze. Szczegółowe dane przedstawia wykres 1 i wykres 2. 

wykres nr 1: Dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastę pczej w latach 2014 – 2016 

 

wykres nr 2: Odpływ dzieci z pieczy zastę pczej w latach 2014 – 2016  - dzieci, które wróciły do rodziny naturalnej,      

                        zostały  przysposobione lub usamodzielniły się  
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Miejsca w placówkach opiekuń czo-wychowawczych mają  charakter rotacyjny i na każ de 

opuszczone miejsce moż emy przyją ć kolejne dziecko. Natomiast po opuszczeniu przez 

wszystkie dzieci rodziny zastę pczej spokrewnionej lub niezawodowej rodzina przestaje istnieć.  

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastę pczych utrzymuje się  od kilku lat na podobnym 

poziomie. W odniesieniu do placówek opiekuń czo-wychowawczych liczba dzieci w nich 

umieszczonych w latach 2014 – 2016 jest bardzo zmienna, przy czym najwię cej dzieci zostało 

umieszczonych w 2015 r.  

Od kilku już  lat w ww. placówkach umieszcza się  tylko dzieci nastoletnie, wyją tek stanowią                  

tu rodzeń stwa. Jak wynika ze szczegółowej analizy umieszczonych 12 dzieci pochodzą cych  

z Powiatu Polickiego w 2016 r. – 8 dzieci miało mię dzy 15 a 17 lat. W wię kszoś ci jest                          

to dorastają ca młodzież , z którą  nie radzą  sobie rodzice biologiczni, ale również  rodziny 

zastę pcze. W 2016 r. w placówkach opiekuń czo-wychowawczych umieszczono 6 dzieci 

pochodzą cych z rodzin zastę pczych, 3 z nich była w wieku 15-17 lat. Niestety również  wielu 

nastolatków, umieszczonych w placówkach opiekuń czo-wychowawczych, umieszczanych jest 

póź niej w młodzież owych oś rodkach socjoterapii lub w młodzież owych oś rodkach 

wychowawczych. W 2016 r. w ww. oś rodkach przebywało 16 dzieci umieszczonych                           

w placówkach opiekuń czo-wychowawczych na terenie Powiatu Polickiego. 

Jeś li chodzi o ś redni miesię czny koszt utrzymania dziecka w pieczy zastę pczej, to moż na 

stwierdzić, ż e miesię czny koszt utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastę pczej na terenie 

Powiatu Polickiego stanowi 25% kosztów pieczy instytucjonalnej. Szczegółowe dane przedstawia 

tabela 1. 

Tabela 1:  Ś redni miesię czny koszt utrzymania w Powiecie Polickim w latach 2014-2016 

Rodzaj pieczy zastę pczej 2014 2015 2016 

placówka opiekuń czo-

wychowawcza w Policach  
3 497,64 zł 4 013,77 zł 4 106,90 zł 

placówka opiekuń czo-

wychowawcza w Tanowie 
4 231,80 zł 4 513,82 zł 4 019,30 zł 

rodzinna piecza zastę pcza  1 300,47zł 1 198,50zł 1 180,28 zł 

Z powyż szej analiz wynika potrzeba rozwoju rodzinnej pieczy zastę pczej, szczególnie poprzez 

pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastę pczej, szkolenie kandydatów 

i rodziców zastę pczych, wspieranie rodzin zastę pczych w wykonywaniu ich zadań . Natomiast 

w instytucjonalnej pieczy zastę pczej potrzebne jest do 30 miejsc głównie dla nastolatków 

i rodzeń stw liczą cych powyż ej 4 dzieci.    
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2. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Polickim. 

Problem wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi wcią ż  wymaga wielu inicjatyw oraz 

działań .  

Z analizy danych statystycznych wynika, iż  liczba orzeczeń  wydawanych przez Powiatowy 

Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawnoś ci w Policach z powodu chorób psychicznych 

stwierdzonych u osób powyż ej 16 roku ż ycia w latach 2014 – 2016 ma tendencję  wzrostową . I 

tak w  2014 r. wydano 55 orzeczeń , w 2015 r. 76, w 2016 r. 60 (dane za 3 kwartały). Natomiast 

z poradnictwa psychiatrycznego realizowanego przez PCPR od stycznia do czerwca 2016 r. 

udzielono 60 porad 45 klientom.   

Obecnie na terenie Powiatu Polickiego podejmowanych jest coraz wię cej działań  skierowanych              

do osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania w tym zakresie podejmują  m.in. PCPR, 

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą  w Policach oraz Stowarzyszenie  

„SOS dla Rodziny” z siedzibą  w Szczecinie.  

Jednocześ nie celowym jest opracowanie wieloletniego programu w sferze ochrony zdrowia 

psychicznego, co pozwoliłoby np. na wprowadzenie na terenie Powiatu Polickiego nowych form 

wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.   

3. Wsparcie seniorów w Powiecie Polickim. 

W odpowiedzi na wyzwania jakie stawiają  procesy demograficzne i społeczne, w zwią zku 

z wyż em demograficznym lat pię ćdziesią tych, zwię ksza się  liczba osób, które wchodzą  lub 

w najbliż szej przyszłoś ci bę dą  wchodzić w wiek 60+, a koń czą c aktywnoś ć zawodową .  

 

Począ wszy od czerwca 2016 r. w Policach działa oś rodek wsparcia – Dzienny Dom Senior-

WIGOR, który zapewnia wsparcie seniorom poprzez umoż liwienie im korzystania z oferty  

na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmują cej takż e usługi w 

zakresie aktywnoś ci ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuń czej, w 

zależ noś ci  

od stwierdzonych potrzeb. 

 

Aktualnie za istotne przedsię wzię cie mają ce na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia  

dla seniorów bę dą cych mieszkań cami Powiatu Polickiego uznaje się  utworzenie Powiatowego 

Centrum Wsparcia Seniorów w Policach. Celem działalnoś ci niniejszego centrum byłoby m.in.: 

1) prowadzenie działalnoś ci w formie dziennego domu pobytu dla osób z chorobą  alzheimera 

lub innymi rodzajami niepełnosprawnoś ci, całodobowego pensjonatu krótkiego pobytu, 

mieszkań  wspomaganych dla osób starszych oraz klubu seniora; 

2) ś wiadczenie usług opiekuń czych oraz specjalistycznych usług opiekuń czych w miejscu 

zamieszkania osoby starszej oraz usług wspomagają cych osoby starsze w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. 

 

Jednocześ nie celowym jest opracowanie wieloletniego programu działań  na rzecz wsparcia 

seniorów w Powiecie Polickim, co pozwoli np. na wprowadzenie na terenie Powiatu Polickiego 

nowych form wsparcia społecznego dla osób starszych.   
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4. Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastę pczej.  

 

Prowadzona od lat na terenie Powiatu Polickiego analiza sytuacji rodzin wskazuje na zasadnoś ć 

poszukiwania i podejmowania działań  wspierają cych w tym zakresie. Pomimo wzrostu liczby 

rodzin, zmniejszyła się  liczba małż eń stw z dziećmi. Oprócz tego roś nie wskaź nik dzieci 

rodzą cych się  w zwią zkach pozamałż eń skich, a takż e wzrasta liczba mę ż czyzn samotnie 

wychowują cych dzieci. Ponadto liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastę pczej jest wcią ż  

stosunkowo wysoka a dodatkowo odnotowywanym zjawiskiem w rodzinach jest przemoc 

domowa. 

Mają c na uwadze powyż sze niezbę dnym jest poszukiwanie m.in. przez PCPR nowych 

rozwią zań  w zakresie jak najszerszego i najskuteczniejszego wsparcia rodziny we wszelkich 

aspektach jej funkcjonowania. 

W zwią zku z powyż szym PCPR w latach 2017 – 2018 bę dzie realizować, jako partner, projekt  

pt. „Zintegrowane wsparcie rodzin i pieczy zastę pczej na terenie województwa 

zachodniopomorskiego”. W ramach realizacji ww. projektu bę dą  podejmowane działania 

mają ce na celu podniesienie kompetencji wybranych osób dotknię tych ubóstwem i 

zagroż onych ograniczeniem praw rodzicielskich, a takż e ź le funkcjonują cych społecznie. 

Ukierunkowana                 na beneficjentów projektu pomoc bę dzie stanowiła dla nich wsparcie 

w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, a takż e bę dzie wsparciem dla przeciwdziałania 

problemom wynikają cym z rozpadu rodzin oraz sposobu funkcjonowania rodziny, w tym 

słabych wię zi.  

W ramach ww. projektu PCPR bę dzie prowadził działania wspierają ce dla rodziny i systemu 

pieczy zastę pczej funkcjonują cego w otoczeniu rodziny w formie Regionalnej Akademii 

Rodziny. 

5.  Zwię kszenie liczby usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. 

PCPR nieodpłatnie ś wiadczy usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON). 

W 2016 r. 4 asystentów pomagało osobom niepełnosprawnym w czynnoś ciach dnia 

codziennego m.in. w transporcie ś rodkami komunikacji, w ubieraniu się , przyrzą dzaniu 

i podaniu posiłku, pomoc w czynnoś ciach zwią zanych z prowadzeniem gospodarstwa 

domowego. W 2016 r. usługą  tą  obję ci byli tylko mieszkań cy Gminy Police –  podpisano 19 

umów o usługę  asystenta, jednak                 w niewystarczają cym zakresie. 

Dla zapewnienia usług wszystkim osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Powiatu 

Polickiego potrzebują cym tej formy pomocy  konieczne jest  dodatkowe zatrudnienie co 

najmniej 2 osób na stanowisku AOON dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo i 

Gminy Dobra. 


