SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W GLIWICACH

ZA ROK 2012

wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego
w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej
(na podstawie art. 112 ust. 12 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej oraz na podstawie art. 182 ust. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
z dnia 9 czerwca 2011 r. znowelizowana 15 grudnia 2011r., która określa zadania powiatu
w zakresie systemu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym wyznaczenie organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
Na podstawie Zarządzenia Starosty Gliwickiego Nr 70/2011 z dnia 25.10.2011 r.
na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostało wskazane Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Gliwicach.
Powyższe zmiany przepisów prawnych spowodowały konieczność dostosowania treści
Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które to zostały wprowadzone uchwałą Rady
Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2012 r. nr XVIII/98/2012, a także konieczność istotnych
zmian organizacyjnych. Nowy Regulamin Organizacyjny został wprowadzony uchwałą Zarządu
Powiatu Gliwickiego nr 355/2012 z dnia 22 lipca 2012 r. Zmiany w organizacji pracy Centrum
wiązały się także z udostępnieniem w budynku Starostwa nowego pomieszczenia
dla potrzeb Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje realizację zadań w 2012 r. wynikających z ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009r., nr 175, poz. 1362 ze zm.)
z której zostały wyjęte przepisy dotyczące pieczy zastępczej.
KANCELARIA I SPRAWY KADROWE
Sekretariat
W okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie zarejestrowano:
8528 pism przychodzących
w tym 328 pism dotyczących działalności Biura Projektu „Dobry start w samodzielność”
7797 pism wychodzących
w tym 316 pism dotyczących działalności Biura Projektu „Dobry start w samodzielność”
Od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w PCPR wydano 1208 decyzji administracyjnych
w zakresie:
 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 542, w tym:
- na dotychczasowych przepisach, tj. ustawie o pomocy społecznej – 25,
- zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 508,
- jednorazowych świadczeń dla nowoprzyjętego dziecka w rodzinie zastępczej – 9
 odpłatności rodziców biologicznych – 212,
 usamodzielnianych wychowanków – 77, w tym:
- na dotychczasowych przepisach, tj. ustawie o pomocy społecznej – 59,
- zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 9,
- pomoc na usamodzielnienie i na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 9,
 środowiskowego domu samopomocy – 90,
 domów pomocy społecznej – 287.
Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w PCPR zarejestrowano 170 umów między
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a osobami prywatnymi bądź firmami.
Zatrudnienie w PCPR
Stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w 2012 roku
kształtował się na poziomie 19 pracowników (16,00 etatów).
Wejście w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej spowodowało wprowadzenie nowego Statutu oraz nowego Regulaminu
Organizacyjnego Centrum, a w wyniku tych zmian powstały również nowe stanowiska pracy:
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Zastępca Dyrektora oraz Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej. Powstanie ww. stanowisk
nie wpłynęło na liczbę osób zatrudnionych, ani na zwiększenie środków finansowych
przewidzianych w planie budżetowym PCPR w 2012 r.
Zatrudnienie pracowników finansowane ze środków PCPR :
1 osoba

1) Dyrektor
2) Zastępca Dyrektora

1 osoba

3) Zespół Finansowo – Księgowy i Kadr
- Główny Księgowy
- Starszy Referent ds. Finansowo-Księgowych
- Starszy Referent ds. Finansowo-Księgowych
- Podinspektor ds. Kadrowo-Płacowych

1 osoba
1 osoba (zastępstwo)
1 osoba (urlop macierzyński)
1 osoba

4) Kancelaria:
- Podinspektor ds. Administracyjnych i Sekretariatu

1 osoba

5) Zespół ds. Pieczy Zastępczej :
- Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
- Pedagog

1 osoba
1 osoba

6) Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej
- Starszy Pracownik Socjalny
- Starszy Pracownik Socjalny
- Pracownik Socjalny
- Aspirant Pracy Socjalnej
- Podinspektor
7) Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji
Kryzysowej
- Psycholog

1 osoba (zastępstwo)
1 osoba (urlop macierzyński
urlop wychowawczy)
1 osoba
1 osoba
1 osoba

1 osoba

8) Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- Podinspektor

1 osoba

Zatrudnienie pracowników finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z Europejskiego Funduszu Społecznego:
1) Zespół ds. Projektów Celowych
- Podinspektor – Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
- Specjalista ds. Reintegracji Zawodowej i Społecznej
- Specjalista ds. Reintegracji Zawodowej i Społecznej

1 osoba
1 osoba (zastępstwo)
1 osoba (urlop macierzyński)

W 2012 r. w Centrum wykonywane były zadania na podstawie umów cywilno-prawnych,
finansowanych ze środków PCPR w zakresie:
- porad prawnych,
- utrzymanie i obsługa strony internetowej PCPR,
- pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w Rodzinnym
Domu Dziecka w Bojszowie,
- realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- prac konserwatorskich i remontowych.
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Zatrudnienie w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
L.p.

Stanowisko

Zatrudnienie

1.

Psycholog

1 osoba – umowa o pracę

2.

Psycholog

2 osoby – umowa zlecenie

3.

Prawnik

1 osoba - umowa zlecenie

4.

Sprzątaczka

1 osoba – umowa zlecenie

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 1.01.2012r.
do dnia 31.12.2012 r. – dodatkowo pracę tę wykonywały:
L.p.

Stanowisko

Zatrudnienie

1.

Koordynator Projektu

1 osoba – umowa zlecenie

2.

Obsługa Finansowa Projektu

1 osoba – umowa zlecenie

3.

Prawnik ds. Obsługi Prawnej
Projektu

1 osoba - umowa zlecenie

Wyżej wymienione zadania były finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2012 roku wspierali stażyści, skierowani
na staż absolwencki przez:
L.p.

Urząd

Zatrudnienie

1.

Powiatowy Urzędy Pracy
w Gliwicach

1 osoba ( 01.01.2012 – 16.01.2012)

2.

Powiatowy Urzędy Pracy
w Częstochowie

1 osoba (01.10.2012 – 31.12.2012)

3.

Powiatowy Urzędy Pracy
w Zabrzu

1 osoba (10.12.2012 – 31.12.2012)

Udział pracowników PCPR w szkoleniach i konferencjach
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2012r. uczestniczyli łącznie
w 38 różnych formach podnoszenia wiedzy fachowej (seminariach, konferencjach, szkoleniach,
spotkaniach) dotyczących 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) zagadnień z zakresu zasad prowadzenia rozliczeń Programu „Aktywny Samorząd”,
7) ustawy o finansach publicznych - prognoza finansowa oraz budżet zadaniowy,
8) stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
9) kontroli wewnętrznej obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych w zakresie
realizacji projektów unijnych,
10) ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej,
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11) obsługi zadań pomocy społecznej przy użyciu oprogramowania „POMOST”,
12) zasad efektywnej współpracy z mediami w pracy jednostek pomocy społecznej.
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 4 749,00 zł został
pokryty ze środków finansowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.
NIERUCHOMOŚĆ W BOJSZOWIE, PRZY UL. BRZOZOWEJ 6
BĘDĄCA W TRWAŁYM ZARZĄDZIE PCPR
W budynku w Bojszowie, przy ul. Brzozowej 6, który znajduje się w trwałym zarządzie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zamieszkuje wielodzietna zawodowa
rodzina zastępcza dla 6 dzieci. Od 01 maja 2012 r. rodzina ta przekształciła się w rodzinny dom
dziecka, na podstawie art. 39 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)
W 2012 r., ww. rodzinie przyznano następującą pomoc:
- środki finansowe na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką
i wychowaniem dzieci lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w łącznej wysokości
4000,00 zł (naprawa komina i konserwacja ścian w 2 pomieszczeniach),
- środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem domu jednorodzinnego
w łącznej wysokości 5896,81 zł (wymiana drzwi wejściowych),
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w wysokości 2 642,16 zł.
ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Zespół ten realizuje świadczenia z zakresu pomocy społecznej, wymienione w Ustawie
o pomocy społecznej oraz Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Są nimi: interwencja
kryzysowa, oraz poradnictwo specjalistyczne obejmujące poradnictwo prawne, psychologiczne
i rodzinne .
Interwencja kryzysowa to 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. W ramach tego obszaru,
pomimo że Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach nie dysponuje miejscami noclegowymi, to osoby
szukające schronienia z terenu powiatu gliwickiego (zarówno osoby doznające przemocy,
samotne matki z dziećmi, samotni ojcowie z dziećmi, czy ofiary handlu ludźmi) zawsze otrzymują
pomoc w postaci wskazania placówki, która może udzielić takiego schronienia
na terenie miasta Gliwice lub sąsiednich powiatów.
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej oferował pomoc
interdyscyplinarną osobom indywidualnym, parom i rodzinom z terenu powiatu gliwickiego,
znajdującym się w stanie kryzysu oraz potrzebującym wsparcia, porady oraz innych działań
terapeutycznych w trudnych sytuacjach życiowych. Działania swe Zespół kierował w dużej
części do osób doznających przemocy w rodzinie oraz do osób potrzebujących wsparcia
w trudnościach wychowawczych. Celem prowadzonych oddziaływań wobec osób
doznających przemocy było
przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie z bieżącymi wydarzeniami życiowymi.
Najczęstszymi sytuacjami, w których została udzielona pomoc przez pracowników Zespołu
były:
przemoc w rodzinie (psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna), problemy
wychowawcze, problemy wychowawcze rodzin zastępczych, konflikty małżeńskie
i w konkubinacie, konflikty rodzinne, trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym
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(na skutek np.: rozwodu, rozstania z bliską osobą, choroby przewlekłej), zaburzenia
psychopatologiczne i psychiczne (w tym nieradzenie sobie ze złością, agresją), alkoholizm,
problemy dorastania, utrata pracy, wydarzenie traumatyczne, utrata bliskiej osoby, myśli
samobójcze oraz zdrada partnerska.
Specjaliści Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej powoływani są
także do grup roboczych przez Zespoły Interdyscyplinarne działające na terenie gmin powiatu
gliwickiego. Udzielają pomocy przede wszystkim osobom doznającym przemocy, ale także, jeśli
zachodzi taka potrzeba, pracują z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w zakresie
poradnictwa psychologicznego.
Poradnictwo specjalistyczne obejmuje poradnictwo prawne, psychologiczne 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 w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
realizuje się poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa
rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
W siedzibie Zespoły Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działającego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizowane były przez cały 2012 rok porady prawne.
W każdy czwartek w godzinach od 13:00 do 15:30 oraz w ostatnie czwartki każdego miesiąca
w godzinach od 15:00 do 17:30 udzielano niezbędnej pomocy prawnej osobom, które zgłaszały
takie potrzeby pracownikom socjalnym lub psychologom zatrudnionym w Zespole Poradnictwa
Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Przez okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
udzielono 94 porad indywidualnych z czego 7 osób zwracało się z prośbą o poradę więcej
niż dwa razy. Udzielanie pomocy prawnej polegało głównie na poradach ustnych
oraz przygotowywaniu projektów pism procesowych inicjujących postępowanie sądowe
(pozew o rozwód, ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty). W roku 2012 r. zdecydowanie
największe było zapotrzebowanie na porady z zakresu prawa rodzinnego, nieco mniejsze
z zakresu prawa cywilnego.
Nieznacznie zmieniła się struktura porad prawnych:
53 sprawy dotyczyły problemów z zakresu prawa rodzinnego,
32 sprawy dotyczyły problemów z zakresu prawa cywilnego,
5 spraw dotyczyło problemów z zakresu prawa karnego,
4 sprawy dotyczyły problemów z zakresu prawa o ochronie praw lokatorów,
9 ilość sporządzonych pism procesowych.
Przez cały 2012 r. utrzymywało 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 (okres oczekiwania na poradę wynosił do trzech tygodni).
Poradnictwo psychologiczne i rodzinne realizuje się poprzez procesy diagnozowania,
profilaktyki i terapii, obejmuje problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych,
a także terapię rodzinną.
W Zespole Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej poradnictwo rodzinne
realizowane jest w szczególności we ścisłej współpracy z Zespołem do spraw Pieczy Zastępczej.
Specjaliści zapewniają wsparcie, poradnictwo i terapię osobom sprawującym rodzinną pieczę
zastępczą, sygnalizującym lub przejawiającym trudności wychowawcze. W 2012 roku pomoc
ta miała charakter zarówno indywidualny jak i rodzinny. Możliwość konsultacji psychologicznych,
wsparcia, poradnictwa i terapii mają także dzieci przebywające pod opieką rodziców
zastępczych. Praca Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
obejmowała także szeroko rozumianą profilaktykę przeciwdziałania zachowaniom
dysfunkcyjnym zarówno u rodziców dzieci biologicznych, rodziców sprawujących opiekę
zastępczą oraz samych wychowanków. Profilaktyka obejmowała psychoedukację w zakresie
destrukcyjnych zachowań (indywidualnych i rodzinnych), uzależnień, wykluczenia społecznego,
problemów wychowawczych, przemocy, trudności szkolnych, zachowań autodestrukcyjnych,
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oraz innych obejmujących dbanie o stan zdrowia psychicznego, relacji rodzinnych
i społecznych.
W siedzibie Zespołu odbywały się też szkolenia rodzin zastępczych. W 2012 roku miały miejsce
trzy takie szkolenia, których celem było podniesienie kwalifikacji w zakresie pełnienia
rodzicielstwa zastępczego. Szkolenia te prowadzone były przez trzech specjalistów (psychologa,
prawnika i pracownika socjalnego) i wzięło w nich udział 19 osób.
Ponadto Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej udzielał doradztwa
metodycznego pracownikom Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz innym pracownikom socjalnym
w miarę zapotrzebowania.
Pomoc w siedzibie Zespołu oferowana była następującym grupom klientów:
 klientom indywidualnym
 parom małżeńskim i w konkubinacie
 rodzinom (w tym także rodzinom zastępczym)
 dzieciom (w tym wychowankom przebywającym w rodzinach zastępczych
na terenie powiatu gliwickiego).
Stosowane formy pomocy obejmowały: interwencję kryzysową – głównie dla osób
doznających przemocy w rodzinie, poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne,
poradnictwo dla rodzin zastępczych, pomoc psychologiczną i wsparcie, terapię indywidualną,
małżeńską, dla par, 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 Zespołu Poradnictwa
Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Gliwicach.
W roku 2012 w siedzibie Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej pomocą
objęto 176 osób i udzielono 430 konsultacji, w tym:
 256 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych;
 21 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci;
 32 konsultacje dla par;
 27 rodzinnych konsultacji psychologicznych;
 94 konsultacje prawne;
 20 godzin superwizji zespołu, które obejmowały zagadnienia pracy z rodzinami pełniącymi
opiekę zastępczą w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej.
Specjaliści z Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej zapewniają
klientom komfort korzystania z szeroko rozumianej pomocy i wsparcia w bardziej anonimowy
sposób, ponieważ siedziba znajduje się na tyłach budynku Starostwa, posiada osobne wejście
i zajmuje dwa oddzielne pomieszczenia. Ponadto Specjaliści świadczą pomoc psychologiczną
w godzinach zarówno rannych jak i popołudniowych, co w znacznym stopniu wychodzi
naprzeciw zapotrzebowaniom klientów.
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przez cały okres 2012 roku
współpracował z różnymi instytucjami z terenu powiatu gliwickiego, takimi jak: ośrodki pomocy
społecznej, zespoły kuratorskiej służby sądowej, komisariaty policji, prokuratura, szkoły,
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem i ochroną praw różnych
grup społecznych: dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, ofiar przemocy, osób
pokrzywdzonych przestępstwem.
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy współpracy
ze wszystkimi komórkami wewnętrznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
współpracował nad utworzeniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, który zostanie przedstawiony w najbliższym czasie do konsultacji społecznej.
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POMOC ŚRODOWISKOWA I INSTYTUCJONALNA
Domy Pomocy Społecznej.
Na terenie powiatu gliwickiego funkcjonowało w 2012 r. 5 ponadlokalnych domów pomocy
społecznej. Łączna liczba miejsc statutowych: 366.
Domy Pomocy Społecznej zapewniają swoim mieszkańcom całodobową opiekę
oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.
Wykaz Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Gliwicki
Dom Pomocy
Społecznej

Typ Domu

Dom Pomocy
Społecznej
„Ostoja” w
Sośnicowicach
ul.Kozielska 1
44-153
Sośnicowice

dla osób
dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
oraz dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnych
intelektualnie

Średni
Liczba
miesięczny
miejsc
koszt
statutowych
(ogłoszony)

Liczba osób
oczekujących
na skierowanie
lub umieszczenie

3 006,00 zł

124

5

Dom Pomocy
Społecznej
„Zameczek”
dla osób
w Kuźni
dorosłych
Nieborowskiej
niepełno51
3 474,00 zł
1
ul.Knurowska13
sprawnych
44-144
intelektualnie
Kuźnia
Nieborowska
Źródło: Dane PCPR. Stan na 31.12.2012 r.
1- decyzje wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

Liczba decyzji
Liczba decyzji
o skierowaniu
o
lub
odpłatności1
1
umieszczeniu

1

97

1

42

Trzy domy pomocy społecznej prowadzone są przez podmioty niepubliczne na zlecenie
Powiatu Gliwickiego na podstawie 5-letnich umów o realizację zadania: prowadzenie domów
pomocy społecznej, co obrazuje za zakresu pomocy społecznej poniża tabela.
Wykaz Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Gliwickiego
Dom Pomocy
Społecznej
Dom Pomocy
Społecznej
w Pilchowicach
prowadzony
przez zakon
o.o. Kamilianów
ul.Damrota 7
44-145 Pilchowice
Dom Pomocy
Społecznej „Caritas”
Diecezji Gliwickiej
w Wiśniczach
ul.Wiejska 42a
44-187 Wielowieś

Typ Domu

Średni
Liczba osób
Liczba decyzji
Liczba
Liczba decyzji
miesięczny
oczekujących o skierowaniu
miejsc
o
koszt
na skierowanie
lub
1
statutowych
odpłatności
(ogłoszony) lub umieszczenie umieszczeniu1

dla dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnych
intelektualnie

60

2 840,67 zł

1

1

56

dla osób
w podeszłym
wieku

80

2 752,00 zł

33

12

26

8

Dom Pomocy
Społecznej
dla osób
w Knurowie
dorosłych
prowadzony przez
niepełno51
2 727,58 zł
15
Caritas Archidiecezji
sprawnych
Katowickiej
intelektualnie
ul.Szpitalna 29
44-194 Knurów
Źródło: Dane PCPR. Stan na 31.12.2012 r.
1- decyzje wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

1

26

Tryb i zasady kierowania do Domów Pomocy Społecznej reguluje art. 59 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego
kosztu utrzymania, według zasad określonych w art. 60 - 64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Ustalenie odpłatności dla osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej przed
01 stycznia 2004 r., reguluje art. 87 ust 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu
o terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526). W oparciu o ten przepis Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach wydaje decyzje o odpłatności, która ustalana jest w wysokości
nie większej niż 70% dochodu osoby. Pozostała część finansowana jest z budżetu Państwa
do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca nie więcej niż 1749,00 zł.
Obsługa finansowa Domów Pomocy Społecznej leży w kompetencji Wydziału Zdrowia
i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
sprawuje nadzór merytoryczny.
Wykonanie wydatków domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Gliwickiego

Dom Pomocy
Społecznej

Plan finansowy
po zmianach

Dotacja
celowa
z budżetu
państwa
przeznaczona
na bieżącą
działalność

w tym:
Zwiększenie
dotacji na
podstawie art.
155 ust. 2
Ustawy
o pomocy
społecznej

Środki własne
powiatu

Wykonanie
wydatków
łącznie

Dom Pomocy
Społecznej „Ostoja” 4 558 616,00 zł
2 204 490,00 zł
106 164,00 zł
2 247 962,00 zł
4 478 477,00 zł
w Sośnicowicach
Dom Pomocy
Społecznej
„Zameczek”
1 995 239,00 zł
937 056,00 zł
33 392,00 zł
1 024 791,00 zł
1 961 239,00 zł
w Kuźni
Nieborowskiej
Razem DPS
prowadzone
6 553 855,00 zł
3 141 546,00 zł
139 556,00 zł
3 272 753,00 zł
6 439 716,00 zł
przez Powiat
Gliwicki
Źródło: Dane z Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach
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Dom Pomocy
Społecznej

Dom Pomocy
Społecznej
w Knurowie
prowadzony
przez Caritas
Archidiecezji
Katowickiej
Dom Pomocy
Społecznej
„Caritas” Diecezji
Gliwickiej
w Wiśniczach
Dom Pomocy
Społecznej
w Pilchowicach
prowadzony
przez zakon
o.o. Kamilianów

Plan finansowy
po zmianach

Dotacja
celowa
z budżetu
państwa
przeznaczona
na bieżącą
działalność

w tym:
Zwiększenie
dotacji na
podstawie art.
155 ust. 2
Ustawy
o pomocy
społecznej

Dotacja środki Powiatu
Gliwickiego

71 801,00 zł

Wykonanie
wydatków
łącznie

654 257,00 zł

557 043,00 zł

25 413,00 zł

653 811,00 zł

605 772,00 zł

595 990,00 zł

9 782,00 zł

0

605 772,00 zł

1 257 989,00 zł

1 207 981,00 zł

50 008,00 zł

0

1 257 989,00 zł

Razem DPS
prowadzone na
2 518 018,00 zł
2 361 014,00 zł
85 203,00 zł
71 801,00 zł
2 517 572,00 zł
zlecenie Powiatu
Gliwickiego
Źródło: Dane z Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach

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 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 23 grudnia 2010 r. o realizacji zadania
z zakresu pomocy społecznej zawartą pomiędzy Powiatem Gliwickim, a Caritas Archidiecezji
Katowickiej.
Środowiskowy Dom Samopomocy ma charakter ponadlokalny. Placówka zapewniała w 2012
r. 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 miejsc. Osobami uprawnionymi
do korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie są:
 osoby z diagnozą zaburzeń psychicznych
 osoby niepełnosprawne intelektualnie
W związku z tym, że w 2012 r. nie było wniosków o skierowanie do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Knurowie na pobyt całodobowy podejmowaliśmy działania propagujące
Hostel poprzez:
 wysyłanie pism informujących o wolnych miejscach całodobowych do Gmin Powiatu
Gliwickiego, Miast i Powiatów ościennych,
 umieszczenie ogłoszenia o wolnych miejscach na stronie internetowej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie,
 Udzielanie informacji telefonicznych.
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Niestety nie było zainteresowania całodobowymi usługami specjalistycznymi oferowanymi
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie.
Mając na uwadze powyższe bezzasadne okazało się utrzymywanie 10 miejsc hostelowych,
czego konsekwencją jest wprowadzenie aneksu do ww. umowy. Zgodnie z aneksem
obowiązującym od 01 stycznia 2013 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie oferuje
dzienne usługi specjalistyczne dla 50 osób.
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.
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 oraz odpłatność za korzystanie
z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie.
Obsługa finansowa Środowiskowego Domu Samopomocy, należy do kompetencji Wydziału
Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego. Odpłatność za korzystanie z usług
Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie określona w decyzjach o odpłatności
przekazywana jest bezpośrednio ze Środowiskowego Domu Samopomocy na rachunek
bankowy Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Na konto Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie wpływają jedynie środki uzyskane z egzekucji administracyjnej.
Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie kierowane są także osoby
z poza Powiatu Gliwickiego w oparciu o porozumienia zawarte z jednostkami lokalnego
samorządu terytorialnego dotyczące przyjęcia do realizacji zadań – zapewnienie
specjalistycznych usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie. Ustalanie treści oraz
zawieranie porozumień leży w kompetencji Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa
Powiatowego w Gliwicach.
Dane dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wraz z miejscami
hostelowymi:
Liczba miejsc pobytu
dziennego
i całodobowego

Liczba
korzystających
w ciągu 2011r.

Liczba wydanych
decyzji

Liczba miejsc w
Hostelu

Liczba osób
korzystających
z Hostelu

50

47

62

10

0

Zgodnie z art. 51c ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, z poźn. zm.) ustalona została przez Wojewodę Śląskiego
na 2012 r. średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości:
 Miejsce dziennego pobytu 1 110,00 zł (XI - XII: 1 310,00 zł)
 Miejsce całodobowego pobytu 1 310,00 zł (XI - XII: 1 510,00 zł)

DZIAŁ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania powiatu z zakresu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r, nr 127, poz. 721 ze zm.) a także zadania
wynikające z porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2012 r. pomiędzy Zarządem Powiatu
Gliwickiego
a
Śląskim
Oddziałem
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w Katowicach na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
finansowanego ze środków PFRON.
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Do kluczowych zadań Zespołu należy 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) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych w tym zlecenia realizacji zadań z zakresu ww. ustawy.
Na realizację zadań w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej corocznie Zarząd
Funduszu przyznaje zgodnie z algorytmem środki finansowe. Rada Powiatu w oparciu o art. 35 a
ust. 2 pkt. 3 wyżej cytowanej ustawy w formie uchwały określa 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 wyżej cytowanej ustawy.
Na realizację zadań wynikających z w/w porozumienia Zarząd PFRON przekazuje środki
finansowe w oparciu o zawartą z realizatorem umowę o finansowaniu programu „Aktywny
Samorząd”.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowa Rada jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach dotyczących
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu. „Rada” składa się z przedstawicieli organizacji
spoza sektora publicznego działających na polu pomocy osobom niepełnosprawnym
na terenie Powiatu Gliwickiego. Obsługę administracyjną Rady prowadzi Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, które również jest współinicjatorem wskazywania problemów osób
niepełnosprawnych.
W 2012 roku odbyły się 4 spotkania Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Gliwickiego:
 Spotkanie dotyczące rozeznania gotowości Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych
Caritas Archidiecezji w Knurowie do utworzenia całodobowych miejsc pobytu
krótkoterminowego dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego.
 Spotkanie w sprawie wydania opinii dotyczącej propozycji zasad rozpatrywania wniosków
osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON na 2012 r, oraz wydania
opinii w sprawie propozycji uchwały Rady Powiatu w zakresie wyznaczenia zadań oraz kwot
na ich realizację w 2012 r.
 Dwa spotkania dotyczące wydania opinii w sprawie uchwały Rady Powiatu Gliwickiego
w sprawie zmian dotyczących określenia wysokości środków finansowych na realizację
zadań.
Przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.
Priorytetowym zadaniem
Zespołu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest
upowszechnianie
informacji
o
przysługujących
prawach
i
uprawnieniach
osób
niepełnosprawnych a także podejmowanie działań w celu zwiększenia świadomości
społeczeństwa lokalnego w tym zakresie.
Informacje w powyższym zakresie rozpowszechniane są przez pracowników Zespołu ds. Osób
Niepełnosprawnych w trakcie spotkań indywidualnych, telefonicznie a także za pośrednictwem
Ośrodków
Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Gliwickiego. Poprzez Ośrodki Pomocy
Społecznej przekazywane są istotne dla osób niepełnosprawnych informacje w tym
udostępniane są druki wniosków o dofinansowanie, które mogą osoby zainteresowane pobrać
w miejscu zamieszkania.
Osoby mające dostęp do Internetu wszelkie informacje dotyczące możliwości skorzystania
z przysługujących uprawnień w tym dofinansowania
ze środków
PFRON przez osoby
niepełnosprawne mogą znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
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Rodzinie w Gliwicach: www.pcpr-gliwice.pl
http://bip.pcprgliwice.powiatgliwicki.finn.pl/

oraz

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

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 12,
2. Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie przy Caritas Archidiecezji
Katowickiej, ul. Szpitalna 29,
3. Polski Związek Niewidomych, Koło w Gliwicach, 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
Osób
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”
prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pyskowicach z siedzibą w Bycinie,
ul. Pyskowicka 8a,
9. Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyczek” w Knurowie,
ul. Kapelanów Wojskowych 2.
Współpraca dotyczy ograniczania skutków niepełnosprawności członków tych organizacji,
w tym także działalności zmierzającej do zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia
osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez brak możliwości
dostępu do otwartego rynku pracy.
Realizacja zadań Powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej .
W 2012 roku na realizację zadań powiatu, Powiat Gliwicki otrzymał ze środków PFRON kwotę
w wysokości 2 220 340 zł. Powyższa kwota, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu: Uchwałą
Nr XX/113/2012 z dnia 29 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/158/2012 z dnia
29 listopada 2012 r. została podzielona na poszczególne zadania związane z rehabilitacją
społeczną oraz rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.
Wykorzystanie przekazanych środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań Powiatu Gliwickiego w 2012 r . z zakresu rehabilitacji
społecznej przedstawia poniższa tabela.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 2012 r
Ilość
Wnioski
Lp.
Nazwa zadania
złożonych
rozpatrzone
wniosków
negatywnie
3 rezygnacje
z dofinansowania
Likwidacja barier
1.
17
oraz
architektonicznych
1 negatywne
rozpatrzenie
1 rezygnacja
2. Likwidacja barier technicznych
12
1 negatywne

13

Wnioski
rozpatrzone
pozytywnie

Kwota
wydatkowana

13

70 341,00 zł

10

22 694,00 zł

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Likwidacja barier
w komunikowaniu się
Dofinansowanie uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym
dla osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów
Dofinansowanie zaopatrzenia
osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny, środki
pomocnicze
i przedmioty ortopedyczne

25

1 rezygnacja
1 odmowa

23

37 563,00 zł

439

96

343
(w tym 106
opiekunów)

280 818,00 zł

11

418
( w tym 13 umów
na sprzęt
rehabilitacyjny)
(w tym 1
wypowiedzenie
umowy)

250 694,00 zł

0

0

-

86 uczestników

429

Dofinansowanie sportu, kultury,
0
rekreacji i turystyki
Dofinansowanie
działalności
2
Warsztatów Terapii Zajęciowej
warsztaty
Zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej,
Realizacja – Powiatowy Urząd
Pracy

0
1 271 223,00 zł

281 640,90 zł

ŁĄCZNIE

2 214 973,90 zł

Mając na uwadze, pozytywne rozpatrzenie jak największej ilości wniosków wprowadzone
zostały „Zasady rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie
ze środków PFRON obowiązujące w Powiecie Gliwickim w 2012 roku”.
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 przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Przy dofinansowaniu zakupu
aparatów słuchowych przyjęto ograniczenia dofinansowania z 150% do 100% kwoty limitu
określonego przez NFZ dla osób dorosłych w przypadku aparatów słuchowych. Natomiast
dofinansowanie aparatów słuchowych dla dzieci oraz uczącej się młodzieży do 24 roku życia
pozostało w wysokości 150% kwoty limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. )
Z tabeli wynika, że największe ograniczenia dofinansowania dotyczyły dofinansowania
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w myśl którego osoba niepełnosprawna w sytuacji
ograniczonych środków finansowych może skorzystać z dofinansowania co drugi rok
kalendarzowy co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wykaz realizacji wniosków o dofinansowanie z zakresu barier funkcjonalnych – 2012 r.
Lp.

Nazwa zadania

Ilość
złożonych
wniosków

1.

Likwidacja barier
architektonicznych

17

2.

Likwidacja barier
technicznych

12

Wnioski
rozpatrzone
negatywnie
3 rezygnacje z
dofinansowani
a oraz 1
negatywne
rozpatrzenie
1 rezygnacja
1 negatywne
rozpatrzenie

14

Wnioski
rozpatrzone
pozytywnie

Kwota
wydatkowana

13

70 341,00 zł

10

22 694,00 zł

3.

Likwidacja barier
w komunikowaniu się

25

1 rezygnacja
1 negatywne
rozpatrzenie

23

kwota wydatkowana w 2012 r. – co stanowi 98,9% kwoty planowanej
kwota planowa na 2012 r.

37 563,00 zł
130 598,00 zł
132 000,00 zł

Źródło: Dane PCPR z 2012 r

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w roku 2012 można zauważyć duże
zainteresowanie osób niepełnosprawnych likwidacją barier funkcjonalnych w związku
z indywidualnymi potrzebami.
W ramach posiadanych środków finansowych zostały podpisane umowy ze znaczącą ilością
wnioskodawców, jednakże część z nich, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięć
zrezygnowała z przyznanego dofinansowania.
W roku 2012 dwie osoby zrezygnowały z ubiegania się o dofinansowanie w trakcie trwania
procedury, jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na nieuzupełnienie
w terminie niezbędnej dokumentacji przez wnioskodawcę. Zostało podpisanych 13 umów,
z czego zrealizowano 12, jedna umowa została wypowiedziana w związku z niedotrzymaniem
terminu zrealizowania umowy przez wnioskodawcę.
Z zakresu likwidacji barier funkcjonalnych, w jednym przypadku po przeprowadzeniu wizji
lokalnej w miejscu zamieszkania wnioskodawcy stwierdzono brak zasadności przeprowadzenia
likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON. Dofinansowanie dotyczyć miało
przeprowadzenia prac odwodnieniowych i brukowania podwórka co nie wchodzi w możliwość
dofinansowania ze środków PFRON. W związku z powyższym wniosek został rozpatrzony
negatywnie.
Z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie
z powodu nie spełnienia warunków określonych w przyjętych zasadach. Wnioskowany zakup
krzesełka transportowego dla osoby niepełnosprawnej, nie mieści się w zadaniu z zakresu
likwidacji barier technicznych dofinansowanych ze środków PFRON wobec czego z przyczyn
formalnych wniosek został rozpatrzony negatywnie.
Warsztaty terapii zajęciowej.
Zarząd PFRON określa roczny koszt całkowitego utrzymania uczestnika warsztatów terapii
zajęciowej. Roczny koszt uczestnictwa w Warsztatach Terapii zajęciowej w 2012 r. został
określony przez Zarząd PFRON w wysokości 16 440,00 zł. W oparciu o art. 68 c ust.1 wyżej
cytowanej ustawy o rehabilitacji (….) maksymalne dofinansowanie kosztów działalności
warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON wynosi 90% (14 796 zł), zaś pozostałe
10% (1 644 zł) ze środków własnych powiatu. Warunki i kwoty przekazywanych środków
na działalność określane są w corocznie zawieranych umowach o dofinansowaniu kosztów
działalności warsztatu terapii zajęciowej.
W Powiecie Gliwickim funkcjonują dwa Warsztaty, które prowadzone są przez organizacje
pożytku publicznego łącznie na 86 miejsc.
1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie,
przy ul. Szpitalnej 29, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej dla 50 osób.
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 dla 36 osób.
Warsztatach tych uczestniczą także osoby spoza Powiatu Gliwickiego a zwrot kosztów
współfinansowania ponoszonych przez Powiat Gliwicki następuje na mocy stosownych
porozumień zawieranych pomiędzy Powiatami.
Uzgadnianie treści porozumień oraz ich zawieranie należy do kompetencji Wydziału Zdrowia
i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach, natomiast do kompetencji
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy składanie wniosków w przedmiotowym
zakresie.
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Liczbę uczestników warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Gliwickim
oraz koszt utrzymania przedstawia poniższa tabela.
Roczny koszt utrzymania
Liczba uczestników
Budżet w 2012 r.
Ogółem
w 2012 r.
uczestnika w 2012 r.
utrzymanie
Wyszczególnienie Mieszkańcy Mieszkańcy
Środki
Środki
Środki PFRON
Środki
uczestnika
Powiatu
innych
PFRON 90%
Powiatu
90%
Powiatu
w 2012 r. 100%
Gliwickiego Powiatów
10%
10%
Warsztaty Terapii
Zajęciowej
42
8
14 796,00 zł 1 644,00 zł
16 440,00 zł
739 800,00 zł
82 200,00 zł
w Knurowie
Warsztaty Terapii
Zajęciowej
35
1
14 796,00 zł 1 644,00 zł
16 440,00 zł
532 656,00 zł
59 184,00 zł
w Pyskowicach
Łącznie

77

9

14 796,00 zł

1 644,00 zł

Kwota faktycznie
wydatkowana
Źródło: Dane PCPR z 2012 r.

16 440,00 zł

1 272 456,00 zł

141 384,00 zł

1 271 233,00 zł

141 247,00 zł

Wykorzystanie przyznanego budżetu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
wynosi 99,9% a zwrot środków wiąże się z tym, ze od 1 grudnia 2012 r. było jedno miejsce wolne
w WTZ w Pyskowicach i pomimo prowadzonego naboru nie zgłosił się żaden kandydat
z Powiatu Gliwickiego.
Należy dodać, że 7 uczestników WTZ w Knurowie to mieszkańcy Powiatu Rybnickiego,
a 1 uczestnik był mieszkańcem Powiatu Mikołowskiego, zaś w WTZ Pyskowice uczestniczył
1 mieszkaniec Powiatu Tarnogórskiego.

Wykaz WTZ działających na terenie innych powiatów, których uczestnikami są mieszkańcy
Powiatu Gliwickiego przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie

Liczba uczestników
w 2012 r.

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza”
przy
Spółdzielni
„Twórczość”
Z.P.CH
w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 179
Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas
Diecezji
Gliwickiej
w
Gliwicach
przy ul. Plebańskiej 18
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Czerwionce-Leszczyny przy ul. 3 Maja 21
Razem

Koszt współfinansowania
w 2012 r. przez Powiat Gliwicki
10%

5

8 220,00 zł

2

3 288,00 zł

1

1 644,00 zł

8

13 152,00 zł

Źródło: Dane PCPR z 2012 r.

Wśród niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Gliwickiego w obserwuje się umiarkowane
zainteresowanie uczestnictwem w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W 2012 r. na umieszczenie
do WTZ w Knurowie oczekiwały 3 osoby niepełnosprawne, natomiast w WTZ w Pyskowicach
na koniec 2012 r. było 1 wolne miejsce. Należy podkreślić, że główną przyczyną bardzo niskiej
rotacji uczestników WTZ jest brak możliwości podjęcia przez nich pracy.
Wśród uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 6 osób złożyło podanie o przyjęcie
do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej (w Knurowie 5 osób, w Pyskowicach 1 osoba),
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jednakże do tej pory nie otrzymali propozycji pracy. Jedynie Zakład Aktywności Zawodowej
w Borowej Wsi podpisał z 2 uczestnikami WTZ w Knurowie umowy dotyczące odbycia szkolenia.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach.
Zgodnie z uchwałą Nr XX/113/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 marca 2012
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na ich realizację została przyznana kwota w wysokości 260 000,00 zł.
Uchwałą Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2012 r. kwota ta została zwiększona
do 283 000,00 w ramach przesunięć środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną.
Zadania oraz wysokość środków PFRON na ich realizację przedstawia poniższa tabela.
L.p.

1.

2.

3.

4.

Kwota
planowana
w 2012 r.

Nazwa zadania
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
art. 12a*
Dokonywanie
zwrotu
kosztów
wyposażenia
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
art. 26e*
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych
art. 40*
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy
dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i nie pozostających w zatrudnieniu
art. 11 **

Razem

Kwota
wydatkowana

Liczba osób
objętych
aktywizacją

128 000,00 zł

128 000,00 zł

3

150 000,00 zł

150 000,00 zł

5

4 200,00 zł

3 641,00 zł

2

800,00 zł

800 00 zł

0

283 000,00 zł

281 641,00 zł

10

Źródło: Sprawozdanie PUP za 2012 r.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Projekt systemowy „Dobry start w samodzielność” (program 2 letni)
PCPR w Gliwicach w 2012 r. po raz kolejny realizowało Projekt „Dobry start w samodzielność”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2.
Program ten jest realizowany w oparciu o środki pochodzące ze środków europejskich oraz
dotacji z budżetu państwa. W 2012 roku uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
w wysokości 380 559,08 zł, wkład własny Powiatu w realizację tego programu w 2012r. wyniósł
17 905,86 zł a kwota 49 160,30 zł wydatkowana została ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki pozabudżetowe). Łącznie na realizację programu
w 2012 roku wydatkowano 447 625,24 zł.
Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna do osiągnięcia aktywności zawodowej
80 uczestników/-czek w wieku 15-64 z powiatu gliwickiego - bezrobotnych w tym długotrwale
bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych poprzez
wsparcie doradcze, szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne przez
min. 2 lata trwania projektu.
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Cele Szczegółowe:
nabycie umiejętności społecznych do poszukiwania pracy wśród uczestników/-czek
projektu w ciągu 2 letniej realizacji projektu;
 podniesienie kompetencji zawodowych wśród uczestników/-czek projektu w ciągu 2 letniej
realizacji projektu;
 podniesienie kompetencji edukacyjnych wśród uczestników/-czek projektu w ciągu 2 letniej
realizacji projektu;
 podniesienie wiedzy na temat zdrowia wśród uczestników/-czek projektu w ciągu 2 letniej
realizacji projektu.
W roku 2012 projekt ukończyło 39 osób w tym 35 osób niepełnosprawnych i 4 wychowanków
rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych. Uczestnicy projektu stanowili
grupę zróżnicowaną pod względem wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego,
środowiska pochodzenia.
W ramach projektu „Dobry start w samodzielność” grupa 39 osób niepełnosprawnych
oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych skorzystała
z 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku rehabilitacyjno-wczasowym „ASTUR”
w Okunince nad Jeziorem Białym. W trakcie turnusu uczestnicy projektu odbyli:
 trening pierwszej pomocy przedmedycznej
 trening motywacyjno-aktywizacyjny
 trening pracy ze stresem
Kontynuacja szkoleń realizowana była stacjonarnie i obejmowała:
 trening zdrowego stylu życia
- część teoretyczna - brało w niej udział 28 uczestników projektu
- część praktyczna - uczestniczyły w niej 22 osoby
 poradnictwo zawodowe, w którym wzięły udział 33 osoby
 poradnictwo psychologiczne
- grupowe – brało nim udział 32 osoby
- indywidualne – uczestniczyło w nim 29 uczestników
W ramach działań o charakterze środowiskowym w dniu 30.11.2012 r. w restauracji „KUŹNICA”
w Gliwicach zorganizowano imprezę andrzejkową dla uczestników projektu. W imprezie wzięło
udział 56 osób: uczestnicy (35), osoby towarzyszące (14) oraz Pracownicy PCPR (7). W trakcie
imprezy zapewniono catering a czas umilał DJ - wodzirej, który nie tylko zajmował się muzyką
ale również prowadził zabawy andrzejkowe.
Ponadto zostały również zorganizowane jednodniowe wycieczki integracyjne:
 do Krakowa - 10.11.2012 r.
 do Wieliczki - 15.12.2012 r.
W pierwszej uczestniczyło 35 uczestników oraz 3 opiekunów osób niepełnosprawnych.
Zwiedzili oni Wawel, wystawę „Podziemia rynku”, Sukiennice, Kościół Mariacki oraz Rynek. Pobyt
w Krakowie zakończył się obiadokolacją. W drugiej udział wzięło 32 uczestników
oraz 3 opiekunów osób niepełnosprawnych. W harmonogramie wycieczki znalazło się
zwiedzanie kopalni soli oraz uroczysty obiad w jej podziemiach.
Natomiast w dniu 18.12.2012 r. zorganizowano wigilijne spotkanie integracyjne, które odbyło
się w hotelu „ARSENAŁ’ w Gliwicach. Uczestniczyło w nim 70 osób: uczestnicy projektu (32)
wraz z rodzinami, znajomymi (13) oraz zaproszeni goście (25). Spotkanie rozpoczęło się
od podsumowania działań w ramach projektu w roku 2012. Uczestnikom projektu wręczone
zostały przez pana wicestarostę Waldemara Dombka certyfikaty uczestnictwa w projekcie.
Podczas spotkania odbył się godzinny koncert kolędowy wykonany przez „Big Band Silesian”.
Wszyscy mogli również skosztować 12 tradycyjnych potraw wigilijnych.


„Aktywny samorząd’’ pilotażowy program finansowany ze środków PFRON.
W dniu 22 czerwca 2012r. Zarząd Powiatu Gliwickiego zawarł porozumienie
nr 0-12/15/AS/2012 ze Śląskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
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Niepełnosprawnych w Katowicach na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
finansowanego ze środków PFRON ze wskazaniem do realizacji Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Przyjęcie do realizacji Programu jest ważnym krokiem Powiatu w kierunku stworzenia
wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, oraz umożliwia
Samorządowi
aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób
niepełnosprawnych.
Głównym celem programu "Aktywny Samorząd" jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.
Drogą do wyznaczonego celu są działania zmierzające do likwidacji lub ograniczenia barier
transportowych, przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie
włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, likwidację lub ograniczenia
bariery w poruszaniu się – umożliwienie uczestnictwa w aktywności społecznej albo wzrost
lub utrzymanie istniejącej aktywności.
Konsekwencją powyższego porozumienia było zawarcie w dniu 28 września 2012r. umowy
nr ASM/000027/12/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w której
zostały określone kwoty na realizację wniosków o dofinansowanie składanych przez osoby
niepełnosprawne .
Dofinansowanie do programu następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej,
zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością
realizacji celów programu.
W związku z tym, że było to nowe zadanie pracownicy PCPR brali udział w dwóch szkoleniach
dotyczących zasad udzielania dofinansowania oraz rozpatrywania wniosków. Wsparcie to było
jednak niewystarczające, dużą trudnością był bardzo późny termin ogłoszenia przez Zarząd
PFRON przyznanych środków finansowych na realizację programu. Miało to także wpływ
na mocno ograniczony czas składania wniosków, który mijał 30 września .
Druki wniosków o dofinansowanie z każdego obszaru działania
oraz treść
umów
dla osób ubiegających się o dofinansowanie były sporządzane od podstaw,
co wymagało dużego nakładu czasu i pracy.
Osoby niepełnosprawne ze względu
na zawiłą procedurę programu oraz trudności ze zrozumieniem zagadnień, bardzo często
zwracały się
o pomoc w wypełnianiu wniosków.
Celem dotarcia w krótkim czasie
do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców prowadziliśmy szeroko pojętą
kampanię informacyjną dotyczącą programu np. w lokalnych mediach, poprzez umieszczenie
na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego, informacje wysyłano również do ośrodków
pomocy społecznej powiatu gliwickiego, stowarzyszeń, szkół. Prowadzono również szeroką
informację dla zainteresowanych osób w siedzibie PCPR oraz drogą telefoniczną.
Na realizację programu w 2012 r. Powiat Gliwicki otrzymał kwotę w wysokości 112 172,41 zł,
w tym:
- 108 371,00 zł na dofinansowanie wniosków,
- 3 041,13 – środki na obsługę realizacji programu,
- 760,28 zł – na promocję programu.
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmował w roku 2012 dziewięć obszarów:
- obszar A
zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego
wraz
- obszar B1
z oprogramowaniem,
- obszar B2
pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
- obszar B3
pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu
- obszar B4
komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich lub brajlowskich
(obszar nie realizowany w roku 2012 r.)
- obszar C
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
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- obszar D
- obszar E
- obszar F

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.

W roku 2012 zostało złożonych zostało 12 wniosków. Podpisano 11 umów na dofinansowanie
ze środków PFRON, jeden wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania przez podjęciem
decyzji o przyznaniu środków ze względów osobistych.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące złożonych wniosków, jak i podpisanych umów
z beneficjentami pomocy, ze względu na poszczególne obszary wsparcia.
Wykaz realizacji wniosków o dofinansowanie z zakresu pilotażowego programu „Aktywny
samorząd” w roku 2012.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Obszar programu
A - zakup i montaż
oprzyrządowania
do
posiadanego
samochodu,
B1 – pomoc
w zakupie
specjalistycznego
sprzętu komputerowego
wraz
z oprogramowaniem
B2 – pomoc
w zakupie urządzeń
lektorskich
B3 – pomoc
w zakupie urządzeń
brajlowskich
C – pomoc w zakupie
wózka inwalidzkiego
o napędzie
elektrycznym
D – pomoc
w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego wózka
inwalidzkiego
o napędzie
elektrycznym
E – pomoc
w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B
F – pomoc
w utrzymaniu
aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie
opieki dla osoby
zależnej

Ilość
złożonych
wniosków

Wnioski
rozpatrzone
negatywnie

Wnioski
rozpatrzone
pozytywnie

2

0

2

8483,50 zł

2

0

2

6 692,90 zł

2

0

2

9849,50 zł

2

0

2

18 697,90 zł

3

0

3

26 600,00 zł

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1 rezygnacja
z dofinansowania

Kwota wydatkowana w 2012 r.
Kwota planowa na 2012 r.
Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywny Samorząd” za 2012 r.

Kwota
wydatkowanych

70 323,80 zł
108 371,00 zł

W związku z pierwszorazowym przystąpieniem Powiatu Gliwickiego do pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązane było
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do złożenia zapotrzebowania na środki finansowe w oparciu o informacje o osobach z Powiatu
korzystających ze wsparcia dotychczas udzielonego przez Śląski Oddział PFRON w Katowicach.
Na dwa obszary (obszar D, obszar E) nie zostały złożone żadne wnioski. Jeden wnioskodawca,
który wnioskował o dofinansowanie pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dofinansowanie do kosztów przebywania dziecka
w przedszkolu, zrezygnował z dofinansowania w trakcie rozpatrywania wniosków. Pozostałe
wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i podpisane zostały umowy z wnioskodawcami
na łączną kwotę 70 358,00 zł.
Ze względu na fakt podpisywania umów z beneficjentami pomocy w miesiącu grudniu 2012
roku, środki przekazane zostały na początku stycznia 2013 roku, co było zgodne z podpisanymi
z beneficjentami umowami.
Programy:
W związku z wejściem w życie od stycznia 2012 r. nowej ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyjęło „Resortowy Program
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012”. W ramach tego programu w 2012
r. ogłoszone zostały konkursy ofert dla powiatów ziemskich, na które PCPR w Gliwicach
przygotowało stosowne wnioski o dofinansowanie. Wnioski te zostały następnie zatwierdzone
przez Zarząd Powiatu Gliwickiego. Konkursy te dotyczyły realizacji następujących zadań:

1. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.
Szkolenie zostało przeprowadzone w okresie od września 2012 r. do grudnia 2012 r. przez
Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej „Szansa” z Bytomia. Kandydaci do pełnienia funkcji
rodzin zastępczych niezawodowych odbyli 60 godzinne szkolenie, natomiast kandydatów
do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych, którzy będą sprawować funkcję
pogotowia rodzinnego szkolenie w liczbie 85 godzin.
Szkolenia ukończyły 22 osoby, tj. 12 rodzin, w tym:
 18 osób (10 rodzin) szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
niezawodowych,
 4 osoby (2 rodziny) szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
zawodowych, którzy będą sprawować funkcję pogotowia rodzinnego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali również kompleksową opinię psychologiczno-pedagogiczną pod
kątem stwierdzenia czy posiadają warunki do wykonywania tych funkcji i czy posiadają
zdolności psychofizyczne i kwalifikacje osobiste.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosiły 21.400,00 zł, a kwota dotacji i wkładu własnego
powiatu gliwickiego wynosiły po 10.700,00 zł.

2. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
W ramach Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
na rok 2012 powiat gliwicki pozyskał także środki na działanie pn. „Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej”. W ramach programu zatrudniono na umowy-zlecenie czterech Koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej pracujących z rodzinami zastępczymi na terenie naszego powiatu.
Nowe stanowiska oraz określenie zadaniowego czasu pracy przyczyniły się do umożliwienia wizyt
w środowiskach zastępczych również w godzinach popołudniowych. Fakt ten pozytywnie
wpływa na współpracę z rodzinami zastępczymi i pozwala lepiej poznać Koordynatorowi
członków rodziny. Koszty realizacji zadania wynosiły 58.601,35 zł, z czego kwota dotacji wynosiła
33.773,54 zł, a wkład własny powiatu gliwickiego wynosił 24.827,81 zł.
Program Korekcyjno- Edukacyjny dla sprawców przemocy w roku 2012
W oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. wpisując
się w Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2012 r. zabezpieczyliśmy środki
finansowe na realizację ww. programu dla 8 osób. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
i
Interwencji
Kryzysowej
zorganizował
rekrutację
kandydatów
do
uczestnictwa
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w w/w programie. Nawiązano szeroką współpracę z instytucjami z powiatu gliwickiego (Ośrodki
Pomocy Społecznej i Zespoły Interdyscyplinarne, policja, kuratorzy rodzinni i społeczni). Program
uruchomiono na początku października 2012 roku, jednak w trakcie jego realizacji, z powodu
niewystarczającej ilości osób chętnych do systematycznego uczestnictwa w zajęciach podjęto
decyzję o przerwaniu prowadzenia programu po czwartym spotkaniu grupy liczącej tylko
3 osoby podczas ostatniego spotkania.
Osoby prowadzące program zostały wyłonione w wyniku ogłoszenia o naborze osób
prowadzących.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Zgodnie z art. 19 pkt 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zobowiązane
jest do sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej Wojewodzie Śląskiemu, również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem sytemu teleinformatycznego
SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna). Sporządzane są sprawozdania:
- kwartalne – meldunek kwartalny MK1/MK2*, zbiory centralne programu SI Pomost,
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, MPiPS-05,
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
roczne – MPiPS-03**, Składki zdrowotne, Składki emerytalno- rentowe, MPiPS-05, Przemoc
w rodzinie, Ocena zasobów pomocy społecznej.
- jednorazowe – w terminach ustalonych przez Śląski Urząd Wojewódzki.
*MK1/MK2 – meldunek kwartalny 1 / meldunek kwartalny 2
**MPiPS – Ministerstwo Polityki i Pomocy Społecznej
W zakresie sprawozdawczości współpraca z Wydziałem Zdrowia i Pomocy Społecznej
dotyczy:
 Miesięcznego przekazywania zweryfikowanych informacji o liczbie osób korzystających
z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wg stanu na pierwszy dzień
każdego miesiąca.
 Miesięcznego weryfikowana pod względem merytorycznym tabeli: „Informacja
o domach pomocy społecznej” wg. stanu na ostatni dzień każdego miesiąca.
 Co półrocznego przekazywania informacji niezbędnych w sprawozdaniu rzeczowofinansowym dotyczącym wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

SPRAWY FINANSOWO-KSIĘGOWE
Plan finansowy dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach na koniec
roku 2012 wynosił 54 048,00 zł i został wykonany w wysokości 101 292,09 zł czyli w 187,41 %.
Wykonanie dochodów ponad plan wynika przede wszystkim z wyższego niż planowany
dochodu z tytułu 2,5 % kwoty wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych wynikającego z wyższej niż planowana puli środków PFRON
przyznanej Powiatowi Gliwickiemu w 2012 roku. Ponadto większe niż zaplanowane dochody
wpłynęły na rachunek PCPR z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
co związane było z utrzymywaniem na rachunku wyższych niż zazwyczaj środków na realizację
zadań z zakresu pieczy zastępczej. W skutek wyższej niż zakładana ściągalności odpłatności
rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych również z tego tytułu wykonanie dochodów przekroczyło dochody
planowane. W 2012 r. PCPR w Gliwicach uzyskał także nieplanowane dochody z tytułu odsetek
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od nieterminowo wpłaconych należności, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
przez rodziny zastępcze lub usamodzielnianych wychowanków tych rodzin, z tytułu zwróconych
składek na ubezpieczenie społeczne pracownika, który przekroczył górną granicę podstawy
naliczania składek, wpływu środków z tytułu korekty faktury zapłaconej w 2011r., z tytułu zwrotu
nadpłaconego w poprzednich latach podatku od nieruchomości i podatku rolnego, z tytułu
odsetek od środków na rachunkach bankowych programów realizowanych przez PCPR w 2011r.
a także zwrotu przez Gminę Wielowieś 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w 2012r.
Na dochody PCPR w 2011 roku składały się m.in.:
 odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej,
 odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
 zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz usamodzielnianych
wychowanków rodzin,
 zwrot przez Gminę Wielowieś 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w 2012 r.,
 odsetki bankowe od środków pieniężnych na podstawowym rachunku bankowym,
 dochody z tytułu zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne pracownika, który
przekroczył w latach wcześniejszych górną granicę podstawy naliczania składek,
 dochody z tytułu zwrotu nadpłaconego w poprzednich latach podatku od nieruchomości
i podatku rolnego,
 2,5% kwoty wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w wysokości.
Ponadto na koniec 2012 roku z tytułu obciążenia gmin Powiatu Gliwickiego notami
za wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2012 roku
ponoszone przez gminy zaksięgowane lecz niezrealizowane przychody wyniosły 8 462,00 zł.
Powyższa kwota stanowi 10 % wydatków poniesionych przez PCPR na opiekę i wychowanie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2012 roku i jest należnością PCPR.
Plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
na koniec roku 2012 wynosił 4 186 916,00 zł. Poniżej przedstawiona został struktura wydatków
budżetowych PCPR w 2012 roku z podziałem na rozdziały.
Poniżej przedstawiona została
z podziałem na rozdziały:
Klasyfikacja
Placówki opiekuńczo
wychowawcze

struktura

Plan początkowy

wydatków

budżetowych

Plan
po zmianach

PCPR

Wykonanie

w

2012

roku

% wykonania
planu

79 500,00 zł

72 700,00 zł

48 751,20 zł

67,06

2 434 384,00 zł

2 547 753,00 zł

2 211 714,81 zł

86,81

Program dla sprawców
przemocy w rodzinie

15 000,00 zł

12 000,00 zł

1 500,00 zł

12,50

PCPR

879 127,00 zł

839 299,00 zł

822 901,33 zł

98,05

Zespół Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej

73 569,00 zł

65 569,00 zł

59 431,35 zł

90,64

0,00 zł

550 124,00 zł

398 464,94 zł

72,43

Rodziny zastępcze

Program „Dobry start
w samodzielność”
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Program „Koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej”

0,00 zł

70 371,00 zł

58 601,35 zł

83,27

Program „Szkolenia rodzin
zastępczych, osób
prowadzących rodzinne
domy dziecka oraz
dyrektorów placówek
opiekuńczowychowawczych typu
rodzinnego”

0,00 zł

29 100,00 zł

21 400,00 zł

73,54

3 481 580,00 zł

4 186 916,00 zł

3 630 448,83 zł

86,71

Razem
Źródło: Dane PCPR z 2012 r.

Środki na działalność PCPR pochodziły w większości z budżetu Powiatu Gliwickiego.
Dodatkowo w 2012 r. uzyskaliśmy dotacje z budżetu państwa na realizowane zadania
z zakresu pieczy zastępczej w łącznej wysokości 128 406,75 zł (78 702,00 zł na wynagrodzenia
zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka a 49 704,75 zł
na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczeń na skutek wejścia w życie Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), na realizację programu dla sprawców
przemocy w wysokości 1 500,00 zł oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
świadczących pracę w środowisku w wysokości 1 966,67 zł. Środki dotacji na realizację dwóch
programów: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz „Szkolenia rodzin zastępczych, osób
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego” pozyskano w ramach konkursów na dofinansowanie
realizacji zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej. Na realizację tych programów pozyskano odpowiednio:
- na realizację programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” kwotę 33 773,54 zł,
- na realizację programu „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy
dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” kwotę
10 700,00 zł,
Zespół ds. Finansowo-Księgowych i Kadr PCPR prowadził również w 2012 r. obsługę
finansowo-księgową Rodzinnego Domu dla Dzieci w Paczynie (RDdD).
Plan finansowy dochodów RDdD w Paczynie na koniec roku 2012 wynosił 255,00 zł
i został wykonany w wysokości 387,06 zł czyli w 151,79%. Na dochody RDdD składały się tylko
odsetki na rachunku bankowym placówki.
Plan finansowy wydatków RDdD w Paczynie na koniec roku 2012 wynosił
222 975,00 zł i został wykonany w wysokości 222 072,54 zł czyli w 99,60%.
Wydatki RDdD składały się z:
- wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego 8 dzieci przebywających
w placówce od stycznia do grudnia 2012 roku w wysokości 4 071,60 zł. Środki te pochodziły
z dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- wydatków na bieżącą działalność RDdD w wysokości 218 000,94 zł. W okresie
od stycznia do grudnia 2012r. w placówce przebywało 8 dzieci. W RDdD w 2012 roku
zatrudnione były 2 osoby w pełnym wymiarze etatu oraz opłacano wynagrodzenie dla osoby
zatrudnionej na umowę zlecenie do pomocy przy pracach gospodarskich i opiece nad
dziećmi. Środki na wydatki bieżące w 2012 roku w RDdD w Paczynie przeznaczono m. in.
na wypłatę ryczałtu na utrzymanie dzieci w placówce w wysokości 658,80 zł miesięcznie
na jedno dziecko, bieżące utrzymanie budynku Rodzinnego Domu dla Dzieci (energia
elektryczna, woda, czynsz, zakup opału), doposażenie placówki (zakup komputera
na potrzeby placówki, krajalnicy, automatu do pieczenia), zakup leków na potrzeby dzieci,
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zapłatę za ryczałt na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, odpis
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz usługi telekomunikacyjne.
Oprócz wydatków budżetowych PCPR obsługiwał rachunek Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz realizował finansowany ze środków PFRON program
„Aktywny Samorząd”.
W 2012 roku wydatki z rachunku PFRON wyniosły 2 214 973,91 zł, z czego wydatki
na zadania realizowane przez PCPR – 1 933 333,01 zł. Ponadto kwota 55 341,02 zł zostało
przekazanych w ramach 2,5% kosztów obsługi środków PFRON (z czego kwota 48 300,00 zł
przekazana została dla PCPR).
W 2012 roku nie poniesiono wydatków w ramach programu „Aktywny Samorząd”
a realizowane były tylko zadania merytoryczne. Wypłata środków w ramach tego programu
nastąpiła na początku 2013 roku.

WYKAZ POTRZEB POWIATU GLIWICKIEGO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ
Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Dążenie do zapewnienia opieki i wychowania wszystkim dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców w formach rodzinnych poprzez pozyskiwanie kandydatów
na niezawodowe, zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.
2. Dążenie do stworzenia zespołu terapeutów i specjalistów ukierunkowanych na pracę
indywidualną i grupową z rodzinami i dziećmi. Szczególnie ważne i pomocne w pracy
terapeutycznej byłoby pomieszczenie z lustrem weneckim.
3. Podejmowanie działań w kierunku utworzenia na terenie powiatu gliwickiego mieszkań
chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek oraz
osób wymagających wsparcia w pełnieniu ról społecznych.
4. Zapewnienie miejsc schronienia, w którym mieszkańcy otrzymaliby także pomoc
psychologiczną, socjalną i prawną.
5. Dążenie do zapewnienia całodobowej opieki okresowej dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej w czasie kiedy rodzice w uzasadnionych sytuacjach nie są w stanie
wypełniać swojej funkcji np. konieczności leczenia szpitalnego.
6. Dążenie do stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Gliwickiego.
7. Aktywizowanie
pracodawców
otwartego
rynku
pracy
do
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych.
8. W związku z rosnącą liczbą zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, istnieje
konieczność zwiększenia pomieszczeń przeznaczonych do bezpośredniej pracy z rodziną
i dzieckiem, które zapewnią większą intymność w trakcie udzielania wsparcia.
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