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SEKRETARIAT I SPRAWY KADROWE  

Sekretariat 

 

W okresie od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie zarejestrowano: 

 

6100  pism przychodzących, 

7260  pism wychodzących. 

 

W okresie od 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r. zarejestrowano w dzienniku 

korespondencyjnym Biura Projektu „Dobry start w samodzielność”: 

 

311  pism przychodzących, 

429  pism wychodzących. 

  

Od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. w PCPR wydano 898 decyzji 

administracyjnych w zakresie: 

- rodzinnej opieki zastępczej – 236 decyzji (w tym 14 decyzji o pomocy jednorazowej dla 

nowoprzyjętego dziecka w rodzinie zastępczej) 

- odpłatności rodziców biologicznych – 203 decyzji 

- usamodzielnianych wychowanków – 84 decyzji 

- środowiskowego domu samopomocy – 178 decyzji 

- domów pomocy społecznej – 278 decyzji 

 

Zatrudnienie w PCPR 

 

Stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w 2010 roku 

kształtował się średnio na poziomie 14 pracowników (13,5 etatów). 

 

Zatrudnienie pracowników finansowane ze środków PCPR : 

 

     1)  Dyrektor                                                                                    1  osoba 

 

     2)  Sekcja Finansowo-Księgowa: 

           - Główny Księgowy    1 osoba  

           - Referent ds. Finansowo-Księgowych (od dnia 01.03.2010r.)         1 osoba (1/2 etatu)       

  

     3)  Sekretariat i sprawy kadrowo-administracyjne: 

           -  Podinspektor d/s administracyjnych i sekretariatu         1  osoba 

           -  Podinspektor d/s Kadrowo-Płacowych                          1  osoba 

 

     4)  Sekcja Pomocy Rodzinie i Dziecku: 

           -  Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Koordynator         1  osoba 

           - Starszy Pracownik Socjalny    1  osoba 

           -  Pracownicy Socjalni                                                               2  osoby 

   

     5)  Sekcja Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej: 

           -  Podinspektor                                                                      1  osoba 
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     6)  Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

           -  Główny  Specjalista d/s Osób Niepełnosprawnych                    1  osoba 

           -  Podinspektor                                                                               1  osoba 

           -  Podinspektor – Doradca ds. osób niepełnosprawnych1)            1  osoba  

 

           1) finansowana ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego                         

Funduszu Społecznego 

 

W okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. była świadczona praca na podstawie 

umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych, która została sfinansowana ze środków Punktu 

Interwencji Kryzysowej przy PCPR : 

L.p. Stanowisko Ilość osób Zatrudnienie 

1. Psycholog 2 
1 osoba – umowa o pracę 

1 osoba – umowa zlecenie 

2. Prawnik 1 1 osoba - umowa zlecenie 

3. Lekarz Psychiatra 1 

1 osoba – umowa cywilno-prawna na 

świadczenie usług (01.03.2010 – 

31.12.2010) 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

 

W 2010r. Centrum zatrudniło na umowy cywilno – prawne: osobę utrzymującą stronę 

internetową PCPR; prawnika; osobę sporządzającą kosztorys robót budowlanych budynków  

w Bojszowie wraz z przygotowaniem opinii technicznej celem obniżenia kosztu podatku od tej 

nieruchomości; osobę do drobnych prac konserwatorskich; osobę, która odnowiła 

pomieszczenia PCPR (malowanie ścian i sufitów) oraz pracownika, któremu zlecono ewaluację 

i monitoring Strategii w Zakresie Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gliwickim 

na lata 2002-2015, Programu Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu 

Gliwickiego na lata 2005-2015 i Powiatowego programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 

2007-2015.  

 

W celu realizacji programu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie, pod nazwą Dobry start w samodzielność w okresie: od dnia 

01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. – dodatkowo pracę tę wykonywały:  

L.p. Stanowisko Ilość osób Zatrudnienie 

1. 
Podinspektor – Doradca ds. 

Osób Niepełnosprawnych* 
1 Umowa o pracę od 01.06.2009r. 

2. Koordynator Projektu 1 
Umowa cywilno-prawna na 

świadczenie usług 

3. 
Asystent Koordynatora ds. 

Merytorycznych Projektu 
1 Umowa zlecenie 

4. 
Asystent Koordynatora ds. 

Obsługi Finansowej Projektu 
1 Umowa zlecenie 

5. 
Prawnik ds. Obsługi Prawnej 

Projektu 
1 Umowa zlecenie 

6. 
Utrzymanie i prowadzenie 

obsługi strony internetowej 
1 Umowa zlecenie 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r.  

*  pracuje w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
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Wymienione zadania były finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Pracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010 roku wspierał 1 stażysta, skierowanych 

na roczny staż absolwencki przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach. 

Udział pracowników PCPR w szkoleniach i konferencjach:  

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2010r. uczestniczyli łącznie  

w 54 różnych formach podnoszenia wiedzy fachowej (seminariach, konferencjach, 

szkoleniach, spotkaniach) dotyczący między innymi:  

 

1) realizacji i zarządzania Europejskimi Funduszami Społecznymi, 

2) procedur administracyjnych oraz realizacji zadań z pomocy społecznej, 

3) zasad udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym, 

4) problematyki związanej z opieką nad rodziną i dzieckiem, 

5) rozwiązywania problemów społecznych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

6) technologii informacyjno-komunikacyjnych w pomocy społecznej, 

7) tworzenia aktów normatywnych w jednostkach budżetowych, 

8) ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy, 

9) nowych standardów kontroli zarządczej w urzędach, 

10)   ochrony danych osobowych, 

11)   zamówień publicznych do 14 000 euro.  

 

W zdecydowanej części formy te były nieodpłatne, pokrywane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – oferta szkoleniowa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego w Katowicach. Koszt dziesięciu szkoleń w wysokości 2 909,00 zł został 

pokryty ze środków finansowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

 

SEKCJA POMOCY RODZINIE I DZIECKU 

 

Piecza zastępcza w powiecie gliwickim. 

 
 Opieka nad dzieckiem i rodziną realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gliwicach opiera się na zapisach Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych do 

ustawy, tj. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzin zastępczych  

z dnia 18 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2344 ze zmianami), Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych  

z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 201, poz. 1456) oraz Rozporządzenia Ministra 

Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki 

oraz zagospodarowanie z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 5 poz. 45 ze zmianami). 

 

1. Rodziny zastępcze: 

W ciągu 2010 roku pod opieką PCPR w Gliwicach funkcjonowały łącznie 

135 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 196 dzieci.  

Wśród nich spokrewnionych rodzin zastępczych było 111 (w których wychowywało się 

138 dzieci), niespokrewnionych rodzin zastępczych 18 (w których wychowywało się 27 dzieci) 

oraz 6 zawodowych rodzin zastępczych (w których wychowywało się 31 dzieci). 

W 2010 r. w powiecie gliwickim powstało 15 nowych rodzin zastępczych. 
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Rodziny zastępcze w 2010 r. 

Rodzaj rodziny 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Spokrewnione rodziny zastępcze 111 138 

Niespokrewnione rodziny zastępcze 18 27 

Zawodowe rodziny zastępcze, w tym: 6 31 

wielodzietne 2 9 

specjalistyczne 2* 7 

pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 2 15 

Ogółem 135 196 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

* Jedna z zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych zamieszkuje na terenie powiatu 

tarnogórskiego wychowując troje dzieci pochodzących z naszego powiatu. 

 

 Pełnoletni wychowankowie pozostający nadal w rodzinach zastępczych: 

Zgodnie z art. 78 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) „Rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny 

zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna (…) również po osiągnięciu przez dziecko 

pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem 

pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie”. W myśl ww. przepisu w 2010 r. z tego typu 

wsparcia skorzystało 23 wychowanków pozostałych w 22 rodzinach. 

 Porozumienia w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej: 

W 2010 r. w rodzinach zastępczych na terenie innych miast/powiatów  

na podstawie zawartych porozumień przebywało 27 dzieci pochodzących z terenu powiatu 

gliwickiego. Tym samym zawartych porozumień było 27, z czego w 2010 r. zawarto 4 nowe 

porozumienia. 

 

Dzieci pochodzące z powiatu gliwickiego umieszczone w rodzinach zastępczych  

na terenie innych miast/powiatów. 

Miasto/Powiat 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Koszt finansowania pobytu dzieci  

w rodzinach zastępczych w 2010 r. 

Powiat Pszczyński 1 1 9 882,00   zł 

Powiat Gorlicki 1 1 1 663,33   zł 

Miasto Bielsko-Biała 3 5 42 675,00 zł 

Powiat Kłodzki 1 2 11 805,72 zł 

Miasto Gliwice 2 3 16 703,77 zł 

Powiat Jędrzejowski 1 1 5 891,34   zł 

Powiat Wieluński 1 1 7 905,60   zł 

Powiat Tarnogórski 2 4 46 656,00 zł 

Powiat Lubliniecki 1 1 2 341,53   zł 

Powiat Cieszyński 2 2 10 974,36 zł 

Powiat Żniński 1 1 7 905,60   zł 

Powiat Kluczborski 1 1 10 673,62 zł 

Powiat Bielski 1 3 21 108,35 zł 

Powiat Myślenicki 1 1 9 882,00   zł 

Ogółem 19 27 206 068,22 zł 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 
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W 2010 r. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gliwickiego na podstawie 

zawartych porozumień przebywało 37 dzieci pochodzących z innych miast/powiatów, z czego 

w 2010 r. zawarto 7 nowych porozumień. 

 

Dzieci pochodzące z innych miast/powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych  

na terenie powiatu gliwickiego. 

Miasto/Powiat 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Koszt finansowania pobytu dzieci  

w rodzinach zastępczych w 2010 r. 

Powiat Rybnicki 1 1 7 905,60   zł 

Miasto Zabrze 3 4 43 909,82 zł 

Powiat Raciborski 1 1 12 916,80 zł 

Miasto Gliwice 8 10 88 396,50 zł 

Miasto Bytom 2 4 43 480,80 zł 

Powiat Ząbkowicki 1 2 18 069,94 zł 

Powiat Kluczborski 1 1 7 905,60   zł 

Powiat Kędzierzyńsko-

Kozielski 
1 1 4 238,85   zł 

Powiat Kłodzki 1 1 9 342,79   zł 

Powiat Strzelecki 1 1 1 317,60   zł 

Powiat Wodzisławski 1 1 3 770,63   zł 

Powiat Puławski 1 1 7 905,60   zł 

Powiat Jędrzejowski 1 1 11 858,40 zł 

Powiat Zawierciański 1 1 10 376,10 zł 

Powiat Bieruńsko-

Lędziński 
1 1 4 780,60   zł 

Miasto Rybnik 3 4 18 205,93 zł 

Miasto Ruda Śląska 1 1 2 241,82   zł 

Powiat Myszkowski 1 1 13 169,70 zł 

Ogółem 30 37 286 514,77 zł 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

 

 

2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze: 

 

W 2010 r. na terenie powiatu gliwickiego funkcjonowały dwie placówki opiekuńczo-

wychowawcze, o których mowa o ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca  

2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-

wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455) i były to: 

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, tj. Rodzinny Dom Dziecka  

w Paczynie. 

2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w formie mieszkania usamodzielnienia w Knurowie. 
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 Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Knurowie: 

Od kwietnia 2010 r. funkcjonuje w Knurowie placówka opiekuńczo-wychowawcza, 

która jest placówką całodobową typu socjalizacyjnego w formie mieszkania usamodzielnienia. 

Jej powstanie jest wynikiem podpisania przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach umowy  

z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie dotyczącej 

realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w formie mieszkania usamodzielnienia  

dla 8 wychowanków. Podpisanie umowy było konsekwencją rozstrzygnięcia konkursu 

ogłoszonego przez powiat gliwicki na realizację tego typu zadania w lutym 2010 r. 

Przyjmowana jest do niej przede wszystkim młodzież w wieku od 14 do 18 lat 

posiadająca stosowne postanowienie sądu. Skierowanie wydaje dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w porozumieniu z dyrektorem Placówki. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Powiatu Gliwickiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. średni 

miesięczny koszt utrzymania dziecka w Całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Knurowie w 2010 r. wynosił 3203,40 zł. 

W 2010 r. w Placówce przebywało zgodnie ze skierowaniem 10 wychowanków,  

z czego 3 dzieci opuściło Placówkę z powodu osiągnięcia pełnoletności lub zmiany 

postanowienia Sądu poprzez orzeczenie powrotu pod opiekę rodziców. W 2010 r. 3 dzieci 

przebywało w Placówce bez skierowania, na zasadzie przyjęcia interwencyjnego, 

krótkotrwałego.  

 
W 2010 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 

miast/powiatów na podstawie zawartych porozumień przebywało 30 dzieci pochodzących 

 z terenu Powiatu Gliwickiego. W tym celu zawarto 30 porozumień, w tym w 2010 r. zawarto 

 9 nowych porozumień w tej sprawie. 

 

Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych 

miast/powiatów. 

Miasto/Powiat Nazwa placówki 
Liczba 

dzieci 

Finansowanie pobytu 

Średni 

miesięczny 

koszt 

utrzymania  

w 2010 r. 

Koszt w ciągu  

2010 r. 

Miasto Gliwice Dom Dziecka Nr 1 2 3 127,00 zł 46 695,00 zł 

Miasto Gliwice Dom Dziecka Nr 2 7 3 818,00 zł 285 400,92 zł 

Powiat Zawierciański 

Ośrodek Pomocy Dziecku 

i Rodzinie w Górze 

Włodowskiej 

1 2561,00 zł 9 817,17 zł 

Powiat Pszczyński 
Centrum Wsparcia Dziecka 

i Rodziny „Przystań” 
2 4 139,48 zł 90 508,62 zł 

Powiat Częstochowski 

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w 

Blachowni 

1 2 565,00 zł 8 293,50 zł 

Miasto Zabrze 

Centrum Wsparcia 

Kryzysowego Dzieci 

i Młodzieży w Zabrzu 

2 3 604,00 zł 50 967,20 zł 

Powiat Wadowicki 

Zespół Placówek 

Opiekuńczo-

Wychowawczych  

w Jaszczurowej z siedzibą 

 w Radoczy 

2 3 067,00 zł 71 736,00 zł 
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Powiat Lubliniecki Dom Dziecka w Ciasnej 1 2 158,84 zł 7 135,07 zł 

Miasto Ruda Śląska 

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Rudzie 

Śląskiej 

1 4 977,00 zł 58 233,86 zł 

Powiat Raciborski 

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Kuźni 

Raciborskiej 

6 2 725,00 zł 195 750,00 zł 

Ogółem 30 - 824 537,34 zł 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

 
 Rodzinny Dom Dziecka: 

 Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej, działającą w oparciu o własny statut i regulamin oraz miedzy innymi o ustawę  

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  

z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie przebywało łącznie 7 wychowanków  

w wieku od 7 do 16 lat.  

W placówce zatrudniony jest Dyrektor oraz wychowawca, a także osoba przyjęta na 

umowę zlecenie do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Sprawy 

finansowo-księgowe prowadzone są przez PCPR w Gliwicach. 

 Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie ściśle współpracuje z PCPR w Gliwicach oraz  

z Niepublicznym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Bytomiu w zakresie dokonywania 

oceny sytuacji dziecka i tworzenia indywidualnego planu pracy z dzieckiem. Spotkania zespołu 

odbywają się regularnie, raz na pół roku i uczestniczy w nich także przedstawiciel Centrum. 

 

 

Usamodzielniani wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek: 

 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pełnoletnim wychowankom rodzin 

zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych udziela się pomocy mającej na 

celu jej życiowe usamodzielnienie oraz integrację ze środowiskiem.  

Usamodzielnieniem mogą być objęte osoby pochodzące z rodzin zastępczych, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domów pomocy 

społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domów dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

 W 2010 roku procesem usamodzielnienia objęliśmy 53 wychowanków, z czego  

43 pochodziło z rodzin zastępczych, a 10 z placówek. Natomiast 23 wychowanków proces ten 

rozpoczęło dopiero w roku 2010. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej 

lub placówki rozpoczynający proces usamodzielnienia zostaje zobowiązany do przygotowania 

Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, w którym określa swoje plany na najbliższe lata 

(do ukończenia 25 roku życia) związane z życiem osobistym, nauką oraz karierą zawodową.  

W realizacji Programu wspierają go opiekun usamodzielnienia oraz pracownik socjalny z PCPR. 

W 2010 r. przygotowano 25 Indywidualnych Programów Usamodzielnienia. 

Podobnie jak w latach poprzednich w 2010 r. usamodzielniani wychowankowie mieli 

również możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia w postaci udziału w Projekcie  

pt. „Dobry start w samodzielność” realizowanego w ramach Programu systemowy na lata 

2008-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
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integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie. 

W 2010 r. z tego typu wsparcia skorzystało 18 wychowanków uzyskując nowe  

lub podwyższając kwalifikacje zawodowe na różnego rodzaju kursach, np. prawa jazdy, 

kursach językowych, komputerowych, stylizacji paznokci itp., Osoby te uzyskały również 

zaświadczenia o ukończeniu warsztatów psychologicznych, a także skorzystały z porad 

prawnika lub doradcy zawodowego. 

 

Odpłatność rodziców biologicznych: 

 

W 2010 r. PCPR w Gliwicach przeprowadziło ponad 203 postępowania administracyjne  

w sprawie ustalenia obowiązku odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci  

w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

Szczegółowe przepisy w tym zakresie określone zostały w Uchwale Rady Powiatu 

Gliwickiego Nr XXIV/178/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie warunków częściowego  

lub całkowitego zwalniania z odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej  

w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 
Inna działalność: 

 

 W 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w ramach poszukiwania 

kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci z powiatu gliwickiego pozyskało 20 rodzin 

chętnych do pełnienia tej funkcji. Niektóre z nich wymagają zdobycia kwalifikacji,  

inne ich uzupełnienia, a 6 rodzin już sprawuje opiekę nad naszymi dziećmi. Niejednokrotnie 

poszukujemy również kandydatów na rodziny zastępcze wśród osób spokrewnionych  

z dzieckiem. Najczęściej jednak rozpoznanie możliwości tego typu kandydatów następuje 

na zlecenie Sądu Rejonowego w trakcie toczącego się postępowania. W 2010 r.  

w powiecie gliwickim zaopiniowano kandydatury 16 spokrewnionych rodzin. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych PCPR w Gliwicach podejmowało działania  

w ramach Zespołów interdyscyplinarnych z przedstawicielami poszczególnych gmin oraz 

wspólnie z Punktem Interwencji Kryzysowej konsultowano indywidualne sprawy 

mieszkańców Powiatu doświadczających różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. 

 

 

 

NIERUCHOMOŚĆ W BOJSZOWIE, PRZY UL. BRZOZOWEJ 6 BĘDĄCA W TRWAŁYM 

ZARZĄDZIE PCPR 

 

 
 W dniu 2 sierpnia 2010 r. w związku z rozwiązaniem umowy użyczenia z Towarzystwem 

Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwice, nieruchomość została przygotowana  

do wynajęcia jej zawodowej rodzinie zastępczej. Przeprowadzono remont polegający m.in. na  

malowaniu budynku wewnątrz, remoncie podłóg na parterze oraz remoncie łazienki i kuchni 

na parterze. Budynek przygotowano do wykorzystania go w celu interwencyjnego 

zabezpieczenia dzieci z powiatu gliwickiego w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia 

rodzinnego. W przyszłości rodzina ta przekształci się w wielodzietną zawodową rodzinę 

zastępczą dla 6 dzieci. 
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PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

 

 
Informacje ogólne 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 

realizuje świadczenia z zakresu pomocy społecznej, wymienione w Ustawie o pomocy 

społecznej oraz Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Są nimi: interwencja kryzysowa oraz 

poradnictwo specjalistyczne.  

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych 

na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie równowagi 

psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie 

przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  

Poradnictwo specjalistyczne obejmuje poradnictwo psychologiczne, prawne  

i rodzinne. Jest ono świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują 

potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany 

dochód. 

Poradnictwo prawne realizuje się poprzez udzielanie informacji o obowiązujących 

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

praw lokatorów. 

Poradnictwo psychologiczne realizuje się poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki  

i terapii. 

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych 

i zastępczych, a także terapię rodzinną. 

Punkt Interwencji Kryzysowej oferował pomoc interdyscyplinarną osobom  

i rodzinom z terenu Powiatu Gliwickiego, znajdującym się w stanie kryzysu oraz potrzebującym 

wsparcia i porady w trudnych sytuacjach życiowych. Działania swe Punkt kierował w dużej 

części do ofiar przemocy w rodzinie. Celem prowadzonych oddziaływań było w związku z tym 

przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z bieżącymi 

wydarzeniami życiowym, oraz zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej 

niewydolności psychospołecznej.  

Najczęstszymi sytuacjami, w których została udzielona pomoc przez pracowników 

Punktu były: przemoc w rodzinie (psychiczna, fizyczna, finansowa, seksualna), bezrobocie, 

ubóstwo, złe warunki mieszkaniowe, samotność, choroba przewlekła, konflikt małżeński, 

separacja, rozwód i rozstanie z partnerem, trudności wychowawcze, konflikty rodzinne, 

problemy wieku dorastania, trudności i fobie szkolne, trudności w nauce, trudności  

z adaptacją w nowym środowisku szkolnym i rodzinnym, konflikty z rodzicami, konflikty  

z rówieśnikami, myśli samobójcze, tendencje suicydalne.  

Stosowane formy pomocy obejmowały: interwencję kryzysową  - głównie dla ofiar 

przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, konsultacje 

psychiatryczne, poradnictwo dla rodzin zastępczych, terapię indywidualną, małżeńską, 

rodzinną poradnictwo drogą mailową i telefoniczną oraz interwencje w środowisku. Zwłaszcza 

te ostatnie zasługują na szczególne podkreślenie, ponieważ są one stosowane wobec tych 

grup klientów, którzy z różnych powodów, najczęściej z powodu bardzo trudnej sytuacji 

osobistej i materialnej, nie są w stanie dotrzeć do siedziby Punktu w Gliwicach. 

 

Pomoc w Punkcie oferowana była następującym grupom klientów:  

 klientom indywidualnym 

 parom małżeńskim  

 rodzinom 
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 dzieciom, w tym głównie wychowankom przebywającym w rodzinach zastępczych  

na terenie powiatu gliwickiego.  

W roku 2010 w Punkcie Interwencji Kryzysowej pomocą objęto 179 osób i udzielono  

406 konsultacji, w tym: 

 230 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych 

 49 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci 

 26 rodzinnych konsultacji psychologicznych 

 30 konsultacji psychiatrycznych oraz superwizji zespołu 

 71 konsultacji prawnych 

 

Ponadto w roku 2010 Punkt Interwencji Kryzysowej intensywnie uczestniczył  

w działaniach na rzecz pomocy osobom z terenów dotkniętych powodzią z terenu gmin 

Gierałtowice,  w tym głównie z miejscowości Przyszowice. Nawiązano kontakt z pracownikami 

Sztabu Kryzysowego, z sołtysem Przyszowic oraz pracownikami OPS w Gierałtowicach  

i Przyszowicach celem jak najlepszego rozeznania sytuacji jak najefektywniejszej pomocy. 

Psycholog PIK oraz Dyrektor PCPR kilkakrotnie uczestniczyli w działaniach o charakterze 

interwencji kryzysowej w miejscu przebywania osób ewakuowanych ze swoich domostw,  

w hotelu Czarny Diament w Gierałtowicach. Pomocy psychologicznej udzielano również na 

miejscu, tj. w domach osób, zwłaszcza starszych i samotnych, które z różnych powodów nie 

zdecydowały się na ewakuację. Interwencja Kryzysowa wobec powodzian miała na celu 

rozeznanie potrzeb tych osób, oraz przywrócenie takiej stabilizacji emocjonalnej aby osoba 

bądź rodzina dotknięta powodzią była w stanie poradzić sobie z trudną sytuacją.  

W roku ubiegłym psychologowie oraz prawnik PIK zorganizowali i przeprowadzili dwie 

edycje szkoleń nt zjawiska przemocy w rodzinie. W szkoleniach tych, które odbyły się  

w budynku Starostwa, uczestniczyli policjanci, kuratorzy oraz pracownicy socjalni ośrodków 

pomocy społecznej powiatu gliwickiego. Podczas szkoleń zagadnienie przemocy w rodzinie 

rozpatrywane było w perspektywie, zarówno psychologicznej, jak i prawnej. Potrzeba 

organizowania takich szkoleń uwidoczniła się w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 

2010 r. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej, mająca na celu głównie przeciwdziałanie 

zjawisku przemocy w rodzinie ściśle współpracuje z różnymi instytucjami z terenu powiatu 

gliwickiego, takimi jak: ośrodki pomocy społecznej, zespoły kuratorskiej służby sądowej, 

komisariaty policji, prokuratura, szkoły, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zajmującymi 

się wspieraniem i ochroną praw różnych grup społecznych: dzieci, osób niepełnosprawnych, 

osób starszych, ofiar przemocy  oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

 

Porady prawne w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w 2010 r. 

 

W ramach działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Punktu 

Interwencji Kryzysowej realizowane były przez cały 2010 r. porady prawne. W każdy czwartek  

w godzinach od 12 do 14 udzielano niezbędnej pomocy prawnej osobom, które zgłaszały 

takie potrzeby pracownikom socjalnym lub psychologom zatrudnionym w PIK. Przez okres  

od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. udzielono około 200 porad indywidualnych z czego 

30 osób zwracało się z prośbą o poradę więcej niż dwa razy. Udzielanie pomocy prawnej 

polegało głownie na poradach ustnych oraz przygotowywaniu projektów pism procesowych 

inicjujących postępowanie sądowe (pozew o rozwód, ustalenie kontaktów z dziećmi, 

alimenty).  W roku 2010 r. można było zaobserwować zwiększone zapotrzebowanie na porady  

z zakresu prawa rodzinnego (szczególnie porady związane z ustaniem małżeństwa). Podobnie 

jak w 2009 r. w 2010 r. zdecydowana większość spraw dotyczyła prawa rodzinnego. W 2010 r . 
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zwiększyła się także ilość spraw związanych z prawem karnym (głównie w zakresie 

przestępstwa znęcania się i niealimentacji).  

Nieznacznie zmieniła się struktura porad prawnych: 

60 % spraw dotyczyło problemów z zakresu prawa rodzinnego 

20 % spraw dotyczyło problemów z zakresu prawa cywilnego 

20 % spraw dotyczyło problemów z zakresu prawa karnego 

Przez cały 2010 r. utrzymywał o się stałe zapotrzebowanie na porady prawne. Średni okres 

oczekiwania na poradę nie był dłuższy niż 7 dni. Zdarzały się natomiast okresy zwiększonego 

zapotrzebowania na pomoc prawną ( w tym czasie okres oczekiwania na poradę wynosił do 

trzech tygodni) .  

Na podstawie zgłaszanych próśb od osób zainteresowanych poradami prawnymi ustalono, że 

w 2011 r. jeden dyżur w miesiącu będzie odbywał się w godzinach popołudniowych. Decyzja 

ta powinna służyć zwiększeniu dostępności i efektywności poradnictwa prawnego dla klientów 

PIK w PCPR Gliwice w 2011 r.  

 

 

POMOC ŚRODOWISKOWA I INSTYTUCJONALNA 

 

 

Domy Pomocy Społecznej. 

 

Na terenie powiatu gliwickiego funkcjonowało w 2010r. 5 ponadlokalnych domów 

pomocy społecznej. 

 Dwa z nich są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gliwickiego  

Dom Pomocy 

Społecznej 
Typ Domu 

Liczba 

miejsc 

statutowych 

Średni 

miesięczny 

koszt 

rzeczywisty/ 

ogłoszony 

Liczba osób 

oczekujących 

na 

skierowanie 

lub 

umieszczenie 

Liczba decyzji 

o skierowaniu 

lub 

umieszczeniu3 

Liczba 

decyzji  

o 

odpłatności3 

Dom Pomocy 

Społecznej 

„Ostoja” w 

Sośnicowicach 

dla osób 

dorosłych 

niepełno-

sprawnych 

intelektualnie 

oraz dzieci  

i młodzieży 

niepełno-

sprawnych 

intelektualnie 

124 2 639,24 zł2 3 5 109 

Dom Pomocy 

Społecznej 

„Zameczek”  

w Kuźni 

Nieborowskiej 

dla osób 

dorosłych 

niepełno-

sprawnych 

intelektualnie 

51 

Do 

30.11.2010 r. 

2 159,54zł1 

 

Od 

30.11.2010 r.  

2 836,11 zł2 

0 0 44 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

1- rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca z 2007r., dla domów pomocy społecznej,       

    które nie osiągnęły wymaganych standardów. 

2- średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

     Śląskiego. 

3- decyzje wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 
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 Trzy domy pomocy społecznej to jednostki organizacyjne działające  

na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczpospolitej Polskiej, którym Powiat Gliwicki zlecił realizację zadania - prowadzenie 

domów pomocy społecznej na podstawie 5-letnich umów o realizację zadania w postaci 

prowadzenia domów pomocy społecznej. 

 

Wszystkie Domy zapewniają swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokajają 

niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.  

Dom Pomocy 

Społecznej 
Typ Domu 

Liczba 

miejsc 

statutowych 

Średni 

miesięczny 

koszt 

rzeczywisty/ 

ogłoszony 

Liczba osób 

oczekujących 

na 

skierowanie 

lub 

umieszczenie 

Liczba decyzji 

o skierowaniu 

lub 

umieszczeniu3 

Liczba 

decyzji  

o 

odpłatności3 

Dom Pomocy 

Społecznej 

Pilchowicach 

prowadzony 

przez zakon o.o. 

Kamilianów 

dla dzieci  

i młodzieży 

niepełno-

sprawnych 

intelektualnie 

60 

Do 

10.03.2010r. 

1 957,92 zł1 

 

Od 

10.03.2011 r. 

2 342,57 zł2 

6 0 57 

Dom Pomocy 

Społecznej 

„Caritas” 

Diecezji 

Gliwickiej  

w Wiśniczach 

dla osób  

w podeszłym 

wieku 

80 2 409,39 zł2 21 12 38 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Knurowie 

prowadzony 

przez Caritas 

Archidiecezji 

Katowickiej 

dla osób 

dorosłych 

niepełno-

sprawnych 

intelektualnie 

51 2 493,25 zł2 1 27 27 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

 

1- rzeczywisty średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca z 2007r., dla domów pomocy społecznej, 

     które nie osiągnęły wymaganych standardów. 

2- średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

     Śląskiego. 

3- decyzje wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 

 

W roku sprawozdawczym dwa domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie 

naszego powiatu otrzymały decyzją Wojewody Śląskiego zezwolenie na prowadzenie domu 

pomocy społecznej, są to: 

 Dom Pomocy Społecznej w Pilchowicach – otrzymał zezwolenie w dniu 10 marca 2010 r. 

 Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej – otrzymał zezwolenie  

w dniu 30 listopada 2010 r.  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy – prowadzony w ramach Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie 

Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie 

 

W ramach zadania prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w powiecie 
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gliwickim funkcjonuje ośrodek wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie. Jest 

to zadanie rządowe, prowadzone na zlecenie Powiatu Gliwickiego przez Caritas Archidiecezji 

Katowickiej, zgodnie z umową z dnia 30 grudnia 2005 r. o realizacji zadania z zakresu pomocy 

społecznej pomiędzy Zarządem Powiatu Gliwickiego, a Caritasem Archidiecezji Katowickiej na 

okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r. 

Środowiskowy Dom Samopomocy ma charakter ponadlokalny. Placówka zapewnia 

terapię całodobową w ramach Hostelu dla 10 osób, oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  

w formie dziennej dla 40 osób w II grupach co łącznie daje 50 uczestników:  

 osoby z diagnozą zaburzeń psychicznych 

 osoby niepełnosprawne intelektualnie 

Z oferowanych usług korzystają przede wszystkim osoby, które mają trudności  

z samodzielnym przezwyciężeniem trudnych sytuacji życiowych, w tym w odnalezieniu się  

w środowisku rodzinnym i społecznym. Dom zapewnia postępowanie rehabilitacyjne 

opracowane indywidualnie dla każdego uczestnika.  

Zainteresowanie miejscami hostelowymi (10 miejsc) zmniejszyło się, ze względu na 

zmianę przepisów.  

Kierowanie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy odbywa się na podstawie 

decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gliwicach w oparciu o zgromadzoną dokumentację przesłaną przez ośrodki pomocy 

społecznej. Decyzja ta określa zakres przyznanych świadczeń. 

 

Dane dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wraz  

z miejscami hotelowymi: 

Liczba miejsc 

pobytu 

dziennego 

 i całodobowego 

Liczba miejsc 

w Hostelu 

Liczba 

korzystających  

w ciągu 2010r. 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

Liczba osób 

oczekujących 

50 10 75 101 2 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

 

 

 

DZIAŁ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Głównym zadaniem Działu jest podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia 

osób niepełnosprawnych powiatu gliwickiego w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej, 

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

c) podejmowania działań zmierzających do ograniczania skutków    niepełnosprawności, 

d) współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Pracownicy Działu wykonują również zadania powiatu, które określa ustawa  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

z dnia 27 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 214, poz. 1407). Na realizację zadań  

w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej corocznie Zarząd Funduszu przyznaje zgodnie  

z algorytmem środki finansowe. Rada Powiatu w oparciu o art. 35a ust. 2 pkt. 3 wyżej 

wymienionej ustawy określa uchwałą rodzaj zadań oraz kwoty na ich realizację. 

Propozycja zadań oraz wysokości środków finansowych PFRON na ich realizację składana 

przez PCPR Zarządowi Powiatu jest opiniowana przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych, powołaną w oparciu art. 44b powyższej ustawy.  
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Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z pięciu osób, będących 

przedstawicielami organizacji spoza sektora publicznego, działających na polu pomocy 

osobom niepełnosprawnym na terenie Powiatu Gliwickiego. 

Powiatowa Rada jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach dotyczących 

niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu, a zakres jej działań obejmuje:  

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :  

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych. 

2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

3. Ocena realizacji programów. 

4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

Posiedzenia Powiatowej Rady odbywają się średnio jeden raz na kwartał,  

a obsługę administracyjną wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które również jest 

współinicjatorem wskazywania problemów osób niepełnosprawnych. 

W 2010 roku odbyły się 4 spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu Gliwickiego: 

 jedno spotkanie dotyczyło wydania opinii dotyczącej propozycji zasad rozpatrywania 

wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON na 2010 r.; 

 kolejne spotkanie dotyczyło wyrażenia opinii przez Radę w sprawie złożonego wniosku 

o dofinansowanie do zakupu platformy w ramach likwidacji barier architektonicznych; 

 dwa spotkania dotyczyły wydania opinii w sprawie propozycji uchwał Rady Powiatu  

w zakresie wyznaczenia zadań oraz kwot na ich realizację w 2010 r. 

 

Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. 

 

Jednym z głównych zadań Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest 

upowszechnianie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach osób 

niepełnosprawnych a także podejmowanie działań w celu zwiększenia świadomości  

w społeczeństwie lokalnym. 

W 2010 r. zadanie to realizowane było między innymi poprzez dystrybucję Przewodnika 

dla osób niepełnosprawnych – instytucje służby zdrowia w Powiecie Gliwickim. Przewodnik 

został opracowany przy współudziale pracowników PCPR. Zebranie informacji o zakresie usług 

służby zdrowia kierowanych do osób niepełnosprawnych w formie Przewodnika oraz 

nieodpłatna jego dystrybucji dała gwarancję szerokiego dostępu do niezbędnej wiedzy 

osobom zainteresowanym a także osobom wspierającym.  

Wydanie Przewodnika w nakładzie 1000 szt.,  możliwe było dzięki realizacji przez PCPR projektu 

”Dobry start w samodzielność” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.   

Przewodnik ten był rozpowszechniony wśród osób indywidualnych, a także w instytucjach  

i organizacjach.  

Ponadto informacje w zakresie praw i uprawnień osobom niepełnosprawnym udzielane 

są indywidualnie przez doradcę ds. osób niepełnosprawnych oraz pozostałych pracowników 

Działu w trakcie spotkań indywidualnych oraz telefonicznie.  

Wszelkie  informacje  dotyczące możliwości skorzystania z uprawnień dofinansowania  

ze środków  PFRON przez osoby niepełnosprawne umieszczane są na bieżąco na stronie  
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internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach: www.pcpr-gliwice.pl oraz 

dzięki uprzejmości pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego  

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgliwicki.finn.pl. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wielu obszarach wsparcia  

i pomocy osobom niepełnosprawnym współpracuje z organizacjami pozarządowymi.  

W szczególności współpraca ta dotyczy niżej wymienionych organizacji: 

1. Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół JA – TY - MY 

w Pyskowicach, ul. Sikorskiego 13, 

2. Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chory w Knurowie przy Caritasie Archidiecezji 

Katowickiej, ul. Szpitalna 29,  

3. Polski Związek Niewidomych Oddział Śląski, Koło Gliwice, ul. Zwycięstwa 1/2, 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Psychicznym „POMOST”  

w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13, 

5. Stowarzyszenie na Rzecz z Upośledzeniem Umysłowym „Nadzieja” w Sośnicowicach,  

ul. Kozielska 1, 

6. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

w Knurowie, ul. Szpitalna 8, 

7. Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym, oddział Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 42/8,  

8. Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”  

w Bycinie, ul. Pyskowicka 8a.  

 

 

Realizacja zadań Powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

 

W 2010 roku Powiat Gliwicki otrzymał  ze środków PFRON  kwotę w  wysokości 

1 760 147,00 zł co stanowi 86 % budżetu w 2009 r. ( 2 028 000,00 zł). Powyższa kwota, zgodnie  

z uchwałami Rady Powiatu - Uchwałą Nr XLV/302/2010 z dnia 25 lutego 2010 r. oraz Uchwałą 

Nr LII/355/2010 z dnia 21 października 2010 r. - została podzielona na poszczególne zadania 

związane z rehabilitacją społeczną oraz rehabilitację zawodową. 

Do ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należą: 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusie    

rehabilitacyjnym  na podstawie art.35 a, pkt. 1 ppkt.  7, lit a*; 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym; 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zawodowej   

art. 10,  pkt. 1*; 

- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych, w tym architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi  potrzebami osób 

niepełnosprawnych art. 35 a, pkt. 1, ppkt. 7, lit. d*; 

- dofinansowanie sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  art. 35 a, 

pkt.  1, ppkt. 7 , lit. b*; 

- zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej. 
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Wykorzystanie przekazanych środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych  na realizację zadań Powiatu Gliwickiego w 2010 r. z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej wynosiło 99,9% co przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa zadania 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Wnioski 

rozpatrzone 

negatywnie 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Kwota 

wydatkowana 

1. 
Likwidacja barier 

architektonicznych 
17 7 

10 w tym 1 

umowa nie 

zrealizowana 

59 771,00 zł 

2. 
Likwidacja barier 

technicznych 
13 1 12 21 486,00 zł 

3. 
Likwidacja barier  

w komunikowaniu się 
15 8 7 12 236,00 zł 

4. 

Dofinansowanie 

uczestnictwa  

w turnusie 

rehabilitacyjnym dla 

osób 

niepełnosprawnych  

i ich opiekunów 

480 320 160 117 004,00 zł 

5. 

Dofinansowanie 

zaopatrzenia osób 

niepełnosprawnych  

w sprzęt rehabilitacyjny, 

środki pomocnicze i 

przedmioty 

ortopedyczne 

286 55 231 129 365,00 zł 

6. 

Dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i 

turystyki 

5 Zadanie nie 

zostało 

przyjęte 

 

do realizacji - 

7. 
Dofinansowanie 

działalności WTZ 

2 

Warsztaty 
- 86 uczestników 1 272 456,00 zł 

8. 

Zadania z zakresu 

rehabilitacji 

zawodowej, 

Realizacja – Powiatowy 

Urząd Pracy 

   

147 204,00 zł 

 
   kwota 

wydatkowana 
1 759 532,00 zł      

 
   

 

kwota 

planowana 
1 760 147,00 zł 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

 

 

Z uwagi na znacznie większe zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych na 

dofinansowanie do wyżej wymienionych zadań w porównaniu z przyznaną kwotą do 

dyspozycji nie było możliwości pozytywnego rozpatrzenia wszystkich wniosków.  

Sytuacja ta wymusiła wprowadzenie ograniczeń dofinansowania, które dopuszcza 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230, poz. 1694) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 

2002 r.( Dz.U. nr 96, poz. 861 ze zm.). 
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 W związku z tym zostały opracowane zasady dofinansowania regulujące kolejność 

rozpatrywanych wniosków. Zasady te, pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną 

Radę ds. Osób Niepełnosprawnych odnosiły się przede wszystkim do rozpatrywania niżej 

wymienionych wniosków o dofinansowanie; 

- do turnusów rehabilitacyjnych,  

- do zakupu komputera w ramach łamania barier w komunikowaniu się, 

- do zakupu komputera w ramach sprzętu rehabilitacyjnego, 

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 

dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, 

- likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

Z powyższej tabeli wynika, że najbardziej dotkliwe ograniczenia dotyczyły 

wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych. Na 480 

złożonych wniosków w 2010 r. pozostało 320 wniosków pomimo spełnienia wymagań formalne, 

z powodu braku środków finansowych PFRON, zostały rozpatrzone negatywnie co stanowi 

66,7% ubiegających się osób. Najkorzystniej przedstawiała się sytuacja w ramach zadania 

likwidacja barier funkcjonalnych, co obrazuje poniższa tabela.  

 

Wykaz realizacji wniosków o dofinansowanie z zakresu barier funkcjonalnych 

L.p. Nazwa zadania 

Ilość 

złożonych 

wniosków  

Wnioski 

rozpatrzone 

negatywnie 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Kwota 

wydatkowanych 

1. 
Likwidacja barier 

architektonicznych 
17 7 

10  

(w tym 1 

umowa nie 

zrealizowana) 

59 771,00 zł 

2. 
Likwidacja barier 

technicznych 
13 1 12 21 486,00 zł 

3. 

Likwidacja barier  

w komunikowaniu 

się 

15 8 7 12 236,00 zł 

Kwota wydatkowana w 2010r. 93 493,00 zł 

Kwota planowana na 2010r. 93 494,00 zł 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

 

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że wszystkie osoby ubiegające 

się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania  

7 zostało rozpatrzonych negatywnie z powodu braku środków PFRON. 

Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych dokonywane jest w oparciu  

o zawarte umowy indywidualne. Umowy te określają przedmiot dofinansowania oraz wysokość 

dofinansowania ze środków PFRON i wysokość wkładu własnego wnioskodawcy. 

W przypadku likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej, zawarcie umowy poprzedza przeprowadzenie wizji lokalnej oraz weryfikację 

załączonego do wniosku kosztorysu planowanych robót. Rozliczenie umowy następuje po 

dokonaniu odbioru robót oraz przedłożeniu stosownej faktury określającej poniesione koszty 

oraz dowód wpłaty wkładu własnego. 
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Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zawodowej. 

 

Jedną z podstawowych form aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych wspomagającej proces rehabilitacji jest uczestnictwo tych osób  

w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w warsztatach terapii zajęciowej.  

Finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej określa art. 68 c ust.1 ustawy  

o rehabilitacji (…), wobec którego to zapisu maksymalne dofinansowanie kosztów działalności 

warsztatu ze środków PFRON wynosi 90% całkowitych kosztów. Warunkiem prawidłowego 

rozliczenia wydatkowanych środków PFRON jest współfinansowanie ze środków własnych 

Powiatu Gliwickiego pozostałe 10 % kosztów działalności. Warunki i kwoty przekazywanych 

środków na działalność określane są w corocznie zawieranych umowach o dofinansowaniu 

kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. 

W zajęciach terapeutycznych prowadzonych w WTZ uczestniczy łącznie  

88 mieszkańców Powiatu Gliwickiego. W tym: 

- 78 osób uczestniczy w WTZ działających na terenie Powiatu Gliwickiego, 

- 10 osób uczestniczy w WTZ działających na terenie innych powiatów. 

 W Powiecie Gliwickim funkcjonują dwa Warsztaty, które prowadzone są przez organizacje 

pożytku publicznego. 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych  

w Knurowie, przy ul. Szpitalnej 29, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. 

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Tęcza” w Pyskowicach przy  

ul. Wojska Polskiego 3, prowadzone przez Stowarzyszenie Integracji Zawodowej  

i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie przy  

ul. Pyskowickiej 8a. 

 

Liczbę uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Gliwickim oraz 

koszt utrzymania przedstawia poniższa tabela. 

 

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Gliwickim. 

Wyszczególni

enie 

Liczba uczestników  

w 2010r. 

Roczny koszt 

utrzymania 

uczestnika w 2010r. 

Ogółem 

utrzymanie 

uczestnika 

w 2010r. 

100% 

Budżet w 2010r. 

Mieszkańcy 

Powiatu 

Gliwickiego 

Mieszkańcy 

innych 

Powiatów 

Środki 

PFRON 

90% 

Środki 

Powiatu  

10% 

Środki 

PFRON  

90% 

Środki 

Powiatu  

10% 

Warsztaty 

Terapii 

Zajęciowej  

w Knurowie 

42 8 14 796,00 1 644,00 16 440,00 739 800,00     82 200,00 

Warsztaty 

Terapii 

Zajęciowej  

w 

Pyskowicach 

36 0 14 796,00 1 644,00 16 440,00 532 656,00 59 184,00 

Łącznie 78 8 14 796,00 1 644,00 16 440,00 1 272 456,00 141 384,00 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

 

Należy dodać, że 7 uczestników WTZ w Knurowie to mieszkańcy  Powiatu Rybnickiego, a jeden 

uczestnik był mieszkańcem Powiatu Mikołowskiego. 
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Wykaz WTZ działających na terenie innych powiatów, których uczestnikami  

są mieszkańcy Powiatu Gliwickiego przedstawia poniższa tabela.  

 

Wyszczególnienie 
Liczba uczestników 

 w 2010r. 

Koszt współfinansowania  

w 2010r. przez Powiat 

Gliwicki 

10% 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

„Tęcza” przy Spółdzielni 

„Twórczość” Z.P.CH w Gliwicach 

przy ul. Toszeckiej 179 

7 11 508,00 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Caritas Diecezji Gliwickiej w 

Gliwicach przy ul. Plebańskiej 18  

2 3 288,00 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  

w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366 
1 548,00 

Razem 10 15 344,00 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

 

Wśród niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Gliwickiego jest dość duże 

zainteresowanie uczestnictwem w Warsztatach Terapii Zajęciowej, ogółem na umieszczenie 

oczekuje 8 osób niepełnosprawnych.  

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej od 1 stycznia 2008 roku realizowane są przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach. W roku sprawozdawczym do dyspozycji Powiatowego 

Urzędu Pracy została przyznana kwota w wysokości 147 544,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 

147 204,00 zł.  

 

Zadania oraz wysokość środków PFRON na ich realizację zawarte są w poniższej tabeli. 

L.p. Nazwa zadania 

Kwota 

planowana  

w 2010 r. 

Liczba osób 

objętych 

aktywizacją 

1. 

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej 

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej             

                                                                      art. 12a*                                                                      

99 000,00 3 

2. 

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej                           

                                                                             art. 26e* 

43 000,00 1 

3. 

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych 

                                                                    art.  40*     

4 912,00 4 

4. 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 

dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy  

i nie pozostających w zatrudnieniu                                

                                                                      art. 11 ** 

632,00 1 

Razem 147 544,00 9 

Kwota wydatkowana 147 204,00  

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 
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Dochody Powiatu w 2010 r. 

 

W ramach obsługi środków PFRON Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało 

kwotę stanowiącą 2,5 % wydatkowanych środków, co stanowi kwotę w wysokości 43 987,00 zł. 

(w tym z zakresu rehabilitacji społecznej 40 307,00 zł oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej 

3 680,00 zł) 

 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  

 

Projekt systemowy „Dobry start w samodzielność” 

 

PCPR w Gliwicach w 2010 r. po raz trzeci realizowało Projekt „Dobry start  

w samodzielność” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2 

Głównym celem projektu w roku 2010 było zapewnienie równego dostępu do 

zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz 

dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego  

i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integrację  

z rynkiem pracy. 

Cele szczegółowe: 

- Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, 

- Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników, 

- Podniesienie poziomu wykształcenia, 

- Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. 

Wsparciem w ramach projektu objęte zostały 43 osoby mieszkające na terenie Powiatu 

Gliwickiego, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku 

aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu stanowili grupę zróżnicowaną pod względem 

wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy.  

W ramach Zadania nr 3 – Aktywna Integracja podpisano umowy dotyczące udziału  

w projekcie z 44 uczestnikami, w tym z 19 wychowankami rodzin zastępczych (1 wychowanek 

zrezygnował w trakcie realizacji projektu) oraz z 25 osobami niepełnosprawnymi. W okresie 

sprawozdawczym skierowano beneficjentów na konkretne instrumenty aktywnej integracji: 

- Szkolenie z zakresu „Prowadzenia gospodarstwa domowego”, w którym wzięło udział 13 

niepełnosprawnych uczestników; 

- Szkolenie/kurs komputerowe, w którym wzięło udział 10 osób; 

- Autorskie szkolenie „Prawo co dnia”, w którym wzięło udział 7 osób; 

- Prawo jazdy kat. „B”, w którym wzięło udział 6 osób; 

- Autorskie szkolenie z zakresu „Języka migowego”, w którym wzięły udział 2 osoby 

głuchonieme; 

- Szkolenie „Wizaż”, w których wzięła udział 1 osoba; 

- Kursy językowe, w których wzięło udział 4 wychowanków; 

- Wyjazdowy Trening kreatywności i automotywacji zorganizowany dla 16 wychowanków 

rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w weekendy ; 

- Wyjazdowy Trening samodzielności i przetrwania zorganizowany dla 16 uczestników 

projektu (6 wychowanków oraz 10 osób niepełnosprawnych);  

- Warsztaty samorozwoju osobistego zorganizowane dla 10 wychowanków rodzin 

zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
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W ramach Zadania nr 6 – Działania o Charakterze Środowiskowym, niepełnosprawni 

uczestnicy projektu skorzystali z 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego, zorganizowanego  

w Jarnołtówku. Ponadto w trakcie realizacji turnusu zorganizowano w ramach zadania – 

Aktywna integracja „Trening kreatywności i automotywacji”. 

 

Program „Mądre rodzicielstwo zastępcze – szczęśliwe dzieci” 

 

W 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zrealizowało program  

pt. „Mądre rodzicielstwo zastępcze – szczęśliwe dzieci” cykl szkoleń w zakresie rozwoju 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, 

zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz wychowawców 

rodzinnego domu dziecka. Program realizowany był w ramach ogłoszenia Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów  

z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.  Na ten cel pozyskano z Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej środki finansowe w wysokości 21 000 zł. Wkład własny PCPR wyniósł  

ok. 30% ww. kwoty. Program skierowany był do niespokrewnionych rodzin zastępczych, 

zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz wychowawców 

rodzinnego domu dziecka. Jego celem był rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych, poprzez 

naukę umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych 

zasobów, uprawnień i możliwości, a także przy wykorzystaniu istniejącej już sieci poradnictwa 

rodzinnego. Ponadto jego celem była również integracja środowiska rodzin zajmujących się 

pieczą zastępczą, aby po zakończeniu Programu w sposób „miękki” powstała z ich własnej 

inicjatywy, nieformalna grupa wsparcia.  

Proponowany cykl szkoleń składał się z 4 bloków tematycznych obejmujących następującą 

tematykę: 

 „Jak budować otwartą i uczciwą komunikację z dzieckiem w oparciu o wzajemny   

        szacunek i zaufanie.” 

 „Jak mądrze wymagać i jakie stosować metody zamiast przemocy i tradycyjnych kar.” 

 „Jak uczyć dziecko samodzielności i wiary w siebie.”  

 „Jak dbać o siebie i szanować swoje potrzeby oraz jak uwalniać się od poczucia winy 

        za błędy rodzicielskie.” 

Szkolenia odbywały się w okresie od września do października 2010 r. Z powyższych form 

skorzystało około 26 osób dorosłych. W tym czasie aktywną opieką objętych było również 

około 24 dzieci w czasie sesji szkoleniowych. 

Nasz Program zyskał bardzo wysoką ocenę komisji konkursowej pod względem formalnym  

i merytorycznym uzyskując maksymalna liczbę punktów. Dzięki dobrej współpracy  

z Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach zajęcia odbywały się w bardzo dobrze wyposażonych 

salach wykładowych szkoły. Podczas zajęć dla rodziców zagwarantowywaliśmy również 

zajęcia teatralne dla dzieci, dzięki czemu rodzice zastępczy mogli w pełni skorzystać z oferty 

szkoleń nie martwiąc się o los swoich pociech. Na zakończenie programu, dzieci wystawiły 

przedstawienie na bazie bajki o Czerwonym Kapturku. Wszystkie zajęcia koordynowali 

pracownicy Centrum. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a jego rezultaty to 

m.in. rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych u niespokrewnionych z dzieckiem rodzin 

zastępczych, o tym jak budować otwartą i uczciwą komunikację z dzieckiem w oparciu  

o wzajemny szacunek i zaufanie, jak mądrze wymagać i jakie stosować metody zamiast 

przemocy i tradycyjnych kar; jak uczyć dziecko samodzielności i wiary w siebie; jak dbać  

o siebie i szanować swoje potrzeby oraz jak uwalniać się od poczucia winy za błędy 

rodzicielskie oraz wsparcie specjalistyczne i informacyjne dotyczące sprawowania opieki nad 

dziećmi pochodzącymi z wieloproblemowych rodzin biologicznych. 
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Ewaluacja Programu pozwoliła nam na podjęcie decyzji o tym, że warto w przyszłości 

ponownie zorganizować tego typu aktywność i pozyskiwać na ten cel dodatkowe środki 

finansowe. 

 
Program Korekcyjno- Edukacyjny dla sprawców przemocy w roku 2010 

 

W oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. 

wpisując się w Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2010r. zleciliśmy 

realizację jednej edycji Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy  

w rodzinie. 

We współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, kuratorską służbą sądową, Gminnymi 

Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, wytypowano 34 osoby, z którymi 

nawiązano kontakt i zaproponowano udział w Programie. Ponieważ uczestnictwo w Programie 

jest w przeważającej mierze dobrowolne, na udział w Programie zdecydowało się 7 osób. 

Większość z nich to osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, 

wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary i nakazał uczestnictwo w Programie.  

 Program realizowany był w okresie od 17 września 2010r. do  17 grudnia 2010r.  

w oparciu o Education Groups For Men Who Batter – The Duluth Model (Program interwencyjny 

dla sprawców nadużyć w rodzinie). Spotkania z grupą odbywały się raz w tygodniu, 

prowadzone były przez dwóch specjalistów – kobietę i mężczyznę. W ramach Programu 

odbyło się 14 spotkań w formie zajęć grupowych oraz w początkowym okresie rekrutacji  

6 spotkań indywidualnych. 

W rezultacie 4 osoby pozytywnie ukończyły cykl zajęć i w stopniu podstawowym 

zrealizowały zaproponowane postulaty zapisane w Programie oraz nabyły umiejętności, które 

pomogą zredukować czy też wyeliminować w znacznej mierze zachowania agresywne. 

Proces ten, w przypadku tych osób będzie monitorowany. 

W stosunku do osób, które nie ukończyły cyklu zajęć, podjęte zostaną próby włączenia 

do edycji Programu realizowanego w 2011r. 

Dwie osoby, które pozytywnie ukończyły cykl zajęć zwrócił się o wydanie stosownych 

zaświadczeń. 

 

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W 2010 roku powiat gliwicki ogłosił konkursy na realizację niżej wymienionych zadań 

publicznych w zakresie pomocy społecznej na: 

- prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym 

wieku na terenie powiatu gliwickiego. Uchwałą Nr 756/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego  

z dnia 19 października 2010 r., w sprawie rozstrzygnięcia ww. konkursu wybrano ofertę 

Caritas Diecezji Gliwickiej na prowadzenie ww. Domu, 

- prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie (chłopcy) na terenie powiatu gliwickiego. Uchwałą Nr 

757/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 października 2010 r., w sprawie 

rozstrzygnięcia ww. konkursu wybrano ofertę Zakonu Ojców Posługujących Chorym 

Ojcowie Kamilianie na prowadzenie ww. Domu. 

- prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. środowiskowego 

domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu 

gliwickiego. Uchwałą Nr 783/2010 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 listopada 2010 r., 

w sprawie rozstrzygnięcia ww. konkursu wybrano ofertę Caritas Archidiecezji Katowickiej 

Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie na prowadzenie ww. ośrodka wsparcia. 
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W dniu 31 marca 2010r. została podpisana umowa na zadanie z zakresu pomocy 

społecznej - prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego  

w formie mieszkania usamodzielnienia dla 8 wychowanków na terenie powiatu gliwickiego. 

Uchwałą Nr 561/2009 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 8 grudnia 2010 r., w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu na ww. zadanie wybrano ofertę Caritas Diecezji Gliwickiej. 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  

 

Zgodnie z art. 19 pkt 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 

zobowiązanej jest do sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej Wojewodzie 

Śląskiemu, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem sytemu 

teleinformatycznego gSAC (Statystyczna Aplikacja Centralna). Sporządzane są sprawozdania: 

- kwartalne – meldunek kwartalny MK1/MK2*, zbiory centralne programu SI Pomost, Krajowy 

Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci  

i Młodzieży, Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji  

i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. 

- półroczne – MPiPS-03**, Składki zdrowotne, Składki emerytalno- rentowe, MIPS-05, baza 

JOPS***, powiaty baza JOPS***, 

- roczne – MPiPS-03**, Składki zdrowotne, Składki emerytalno- rentowe, MPiPS-05, baza 

JOPS***, powiaty baza JOPS***, Przemoc w rodzinie 

- jednorazowe – w terminach ustalonych przez Śląski Urząd Wojewódzki. 

 

*MK1/MK2 – meldunek kwartalny 1 / meldunek kwartalny 2 

**MPiPS – Ministerstwo Polityki i Pomocy Społecznej 

***JOPS – Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej 

 

 

 

SPRAWY FINANSOWO-KSIĘGOWE 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Plan finansowy dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach na 

koniec roku 2010 wynosił 54 356,00 zł i został wykonany w wysokości 80 693,27 zł czyli w 148,45%. 

Wykonanie dochodów ponad plan wynika przede wszystkim z wyższego niż planowany 

dochodu z tytułu 2,5 % kwoty wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Ponadto większe niż zaplanowane dochody wpłynęły na rachunek 

PCPR z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Na dochody PCPR w 2010 roku składały się: 

- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej w wysokości 4 945,16 zł, 

- odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej  

w wysokości 22 630,91 zł, 

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz 

usamodzielnianych wychowanków rodzin w wysokości 4 312,70 zł, 

- odsetki bankowe od środków pieniężnych na podstawowym rachunku bankowym  

w wysokości 3 628,54 zł, 

- odsetki bankowe od środków pieniężnych na podstawowym rachunku bankowym 

programu „Mądre rodzicielstwo zastępcze – szczęśliwe dzieci” w wysokości  88,68 zł, 
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- dochody z tytułu zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika, który 

przekroczył w latach wcześniejszych górną granicę podstawy naliczania składek -  

w wysokości 4 780,28 zł, 

- 2,5 % kwoty wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w wysokości 40 307,00 zł. 

Plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach na koniec 

roku 2010 wynosił 3 079 356,00 zł i został wykonany w wysokości 2 982 329,09 zł czyli w 96,85%. 

Poniżej przedstawiona została struktura wydatków budżetowych PCPR w 2010 roku  

z podziałem na rozdziały: 

Klasyfikacja 
Plan 

początkowy 

Plan  

po zmianach 
Wykonanie % 

Placówki opiekuńczo 

wychowawcze 
112 750,00 66 427,00 47 333,05 71,26 

Rodziny zastępcze 1 939 286,00 1 785 650,00 1 773 123,91 99,30 

PCPR  641 558,00 708 003,00 704 101,31 99,45 

Punkt Interwencji 

Kryzysowej 
53 286,00 58 646,00 56 400,54 96,17 

Pozostała działalność 2 550,00 21 070,00 21 034,68 99,83 

Program dla sprawców 

przemocy w rodzinie 
15 000,00 9 000,00 5 893,43 65,48 

Projekt „Dobry start  

w samodzielność” 
0,00 409 560,00 355 316,01  86,76 

Program „Mądre 

rodzicielstwo zastępcze – 

szczęśliwe dzieci” 

0,00 21 000,00 19 126,16 91,08 

Razem 2 764 430,00 3 079 356,00 2 982 329,09 96,85 

Źródło: Dane PCPR z 2010 r. 

W ramach środków wydatkowanych na rodziny zastępcze w 2010 r. PCPR poniósł wydatki na: 

- miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka  

w rodzinie zastępczej w kwocie 1 354 690,50 zł, 

- pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków na kontynuowanie nauki  

w kwocie 139 190,09 zł, 

- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych  

z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w kwocie 15 970,40 zł, 

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielniających się 

wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 4 900,00 zł, 

- jednorazowa pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych  

w kwocie 21 411,00 zł, 

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie skutków 

zdarzenia losowego w kwocie 1 500,00 zł, 

- nadpłacone przez rodziców biologicznych odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych w kwocie 392,00 zł, 

- wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi  

w kwocie 232 469,92 zł, 

- szkolenia dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze w kwocie 2 600,00 zł. 

Środki na działalność PCPR pochodziły w większości z budżetu Powiatu Gliwickiego. 

Dodatkowo w 2010 r. uzyskaliśmy dotacje z budżetu państwa na realizację programu dla 

sprawców przemocy w wysokości 5 893,43 zł, na realizację programu „Mądre rodzicielstwo 

zastępcze – szczęśliwe dzieci” w wysokości 19 126,16 zł oraz na wypłatę dodatków dla 
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pracowników socjalnych świadczących pracę w środowisku w wysokości 7 991,68 zł. Ponadto 

Program „Dobry start w samodzielność” jest realizowany w oparciu o środki pochodzące ze 

środków europejskich oraz dotacji z budżetu państwa na jego realizację. Na realizację tego 

programu w 2010 roku uzyskano środki w wysokości 308 871,54 zł a kwota 24 679,78 zł wpłynęła 

na rachunek Powiatu Gliwickiego w miesiącu styczniu 2011r. tytułem środków pożyczonych 

przez Powiat na realizację programu w 2010 roku.  

 

Rodzinny Dom Dziecka  

 

 Dział finansowo-księgowy PCPR prowadził również w 2010 r. obsługę finansowo 

księgową Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie (RDDz). 

 Plan finansowy dochodów RDDz w Paczynie na koniec roku 2010 wynosił 480,00 zł  

i został wykonany w wysokości 284,89 zł czyli w 59,35%. Na dochody RDDz składały się tylko 

odsetki na rachunku bankowym placówki a niskie ich wykonanie wynika z niskiego 

oprocentowania środków na rachunkach bankowych.  

 Plan finansowy wydatków RDDz w Paczynie na koniec roku 2010 wynosił 216 684,00 zł  

i został wykonany w wysokości 215 249,25 zł czyli w 99,34%.  

Wydatki RDDz składały się z: 

- wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego 7 dzieci umieszczonych 

w placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2010 roku w wysokości 3 837,60 zł. Środki te 

pochodziły z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

- wydatków na bieżącą działalność RDDz w wysokości 211 411,65 zł. W ramach 

doposażenia placówki zakupiono m. in. dwa kolektory słoneczne w celu ograniczenia 

kosztów zużycia energii elektrycznej oraz m.in. wyposażenie kuchni.   

 

Oprócz wydatków budżetowych PCPR obsługiwał rachunek Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2010 roku wydatki z rachunku PFRON wyniosły 

1 759 522,70 zł, z czego wydatki na zadania realizowane przez PCPR – 1 612 318,68 zł. 

 

 

WYKAZ POTRZEB POWIATU GLIWICKIEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ  

Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

1. Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami hotelowymi, w którym mieszkańcy 

powiatu gliwickiego otrzymaliby specjalistyczną pomoc psychologiczną, socjalną i prawną, 

a także w sytuacjach uzasadnionych – schronienie.  

2. Podejmowanie działań w kierunku utworzenia na terenie powiatu gliwickiego mieszkań 

chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek.  

3. Dążenie do zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodziców w formach rodzinnych poprzez: 

        - pozyskiwanie kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze (m.in. należałoby 

rozważyć podwyższenie w drodze uchwały rady powiatu wysokości pomocy pieniężnej 

przysługującej rodzinom zastępczym (art. 1 Ustawy z dnia 23 października 2009r.  

o zmianie ustawy o pomocy społecznej - Dz. U.  nr 221, poz. 1738); 

         - powołanie nowych placówek opiekuńczo –wychowawczych typu rodzinnego (jest to 

zdecydowanie lepsza i bardziej ekonomiczna forma zapewnienia dzieciom całościowej 

opieki i wychowania). 

4. Stworzenie możliwości całodobowego pobytu czasowego osobom niepełnosprawnym  

w czasie nieobecności ich opiekunów(np. na czas pobytu opiekuna w szpitalu).  

 


