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I. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE
1.Struktura organizacyjna
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie realizuje zadania powiatu (własne
i zlecone) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U.
z 2020r. poz. 1876 z późn.zm.), zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane na rzecz osób
niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 573), ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz..U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.),
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 218) oraz innych ustaw.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie Zarządzeniem Nr 34/2011 Starosty
Kępińskiego z dnia 27 października 2011 roku od 1 stycznia 2012 roku pełni funkcję
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W 2019 roku Centrum działało na podstawie statutu przyjętego Uchwałą
Nr XV/101/2011 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. oraz Uchwały
Nr 232.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie,
zmienionej Uchwałą nr 256.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 04.06.2018 roku.
Zgodnie z regulaminem w strukturze Centrum wyodrębniono następujące zespoły
i stanowiska jednoosobowe.
1) Zespół ds. Organizacyjno-Administracyjnych i Prawnych,
2) Zespół ds. Finansowo Księgowych,
3) Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej i Projektów
4) Zespół ds. Pieczy Zastępczej,
5) Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych,
6) Zespół Interwencji Kryzysowej,
7) Zespół Wsparcia Rodziny,
8) Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
9) Inspektor Ochrony Danych.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie od dnia 1 marca 2012r. działa
powołany przez Starostę Kępińskiego Zarządzeniem nr 8/2012 z dnia 2 lutego 2012r.
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Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jako organ I instancji w sprawach
orzekania o niepełnosprawności.
2.Wykonanie budżetu

Plan
pierwotny
wg pozycji

Nazwa grupy
Data
księgowania

Numer własny
dokumentu

Nr
zap.

Treść zapisu

852 Pomoc społeczna
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85395 Pozostała działalność
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Plan wg
pozycji na
Wykonanie
31-122020
Kwota
zapisu

2 500,00
758 221,00
55 000,00
140 000,00
21 000,00
31 500,00
50 000,00
70 000,00
20 000,00
1 800,00
72 000,00
9 500,00
1 000,00
6 000,00
26 500,00
7 000,00
6 000,00
2 000,00
7 000,00

1 333
124,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 314
232,00
1 305,00
768 577,00
51 101,00
133 771,00
13 920,00
38 735,00
88 070,00
48 000,00
52 601,00
928,00
63 000,00
8 410,00
85,00
3 175,00
23 092,00
6 379,00
5 912,00
171,00
7 000,00

61 945,00
16 500,00
2 841,00
404,00
15 600,00
1 600,00
25 000,00
258 440,00
258 440,00
400,00
127 750,00
9 000,00
23 000,00
3 000,00
27 000,00
2 234,00
6 000,00
1 000,00
640,00
53 016,00
600,00
200,00
300,00
3 600,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 361 366,00
12 400,00
1 000,00
200,00
11 200,00
1 287 021,00

% wyk.
p.p.

1 302 888,73

97,73 %

0,00
0,00
0,00
0,00

--,-- %
--,-- %
--,-- %
--,-- %

1 283 997,56

97,70 %

1 305,00
743 515,94
51 100,24
133 735,71
13 914,82
38 735,00
88 068,70
42 873,08
52 600,75
928,00
62 998,85
8 409,47
84,60
3 174,28
23 091,12
6 379,00
5 912,00
171,00
7 000,00

100,00 %
96,74 %
100,00 %
99,97 %
99,96 %
100,00 %
100,00 %
89,32 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,99 %
99,53 %
99,98 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

18 892,00

18 891,17

100,00 %

0,00
0,00
0,00
4 375,00
474,00
14 043,00
377 796,50
363 035,50
390,00
132 552,00
8 919,00
24 444,00
2 385,00
33 096,00
68 334,00
4 801,00
382,00
480,00
82 807,50
569,00
0,00
0,00
3 876,00
0,00
14 761,00
2 240,00
1 821,00
125,00

0,00
0,00
0,00
4 375,00
473,55
14 042,62
376 988,90
362 246,21
390,00
132 551,24
8 918,05
24 443,82
2 384,33
33 095,15
68 333,93
4 800,12
381,30
480,00
82 024,18
568,44
0,00
0,00
3 875,65
0,00
14 742,69
2 239,92
1 818,37
124,40

--,-- %
--,-- %
--,-- %
100,00 %
99,91 %
100,00 %
99,79 %
99,78 %
100,00 %
100,00 %
99,99 %
100,00 %
99,97 %
100,00 %
100,00 %
99,98 %
99,82 %
100,00 %
99,05 %
99,90 %
--,-- %
--,-- %
99,99 %
--,-- %
99,88 %
100,00 %
99,86 %
99,52 %
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
3110 Świadczenia społeczne
855 Rodzina

0,00
0,00
0,00
0,00
2 928 177,00

85504 Wspieranie rodziny
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4300 Zakup usług pozostałych
85508 Rodziny zastępcze
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
3110 Świadczenia społeczne

43 160,00
0,00
0,00
2 000,00
500,00
35 360,00
2 000,00
0,00
0,00
300,00
3 000,00
2 641 390,00

10 575,00
1 109,00
1 109,00
1 109,00
3 188
548,53
362 651,53
27 900,00
690,53
120,00
0,00
5 755,00
2 000,00
274 909,56
51 276,44
0,00
0,00
2 650
802,00

10 560,00
1 108,98
1 108,98
1 108,98

99,86 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

3 120 273,59

97,86 %

359 948,98
25 200,00
690,00
118,83
0,00
5 755,00
1 999,15
274 909,56
51 276,44
0,00
0,00

99,25 %
90,32 %
99,92 %
99,03 %
--,-- %
100,00 %
99,96 %
100,00 %
100,00 %
--,-- %
--,-- %

2 585 229,69

97,53 %

190 000,00

178 064,00

178 063,52

100,00 %

0,00

2 795,00

2 794,58

99,98 %

1 500,00

4 000,00
50 000,00
4 000,00
613 050,00
1 500,00
300,00
10 000,00
243 627,00

0,00
1 852
531,00
4 379,00
48 893,00
196,00
543 367,00
14 780,00
0,00
5 797,00
175 095,00

205 455,00

0,00

--,-- %

1 786 962,09

96,46 %

4 379,00
48 892,26
195,53
543 366,60
14 779,11
0,00
5 797,00
175 094,92

100,00 %
100,00 %
99,76 %
100,00 %
99,99 %
--,-- %
100,00 %
100,00 %

162 471,00

162 470,92

100,00 %

38 172,00

12 624,00

12 624,00

100,00 %

4 547 983,00

4 900 578,03

4 801 260,20

97,97 %

1 767 040,00

II ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU
RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
ORAZ POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY
ZASTĘPCZEJ W POWIECIE KĘPIŃSKIM NA LATA 2019-2021
Pojęcie pieczy zastępczej związane jest z działaniami na rzecz wspierania rodziny
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie
rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to
zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania
tych funkcji, a system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności
sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
W roku 2012 roku weszła w życie nowa ustawa - Ustawa z 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 821 z późn. zm.),

str. 5

która wyodrębniła tematykę szeroko pojętej pieczy zastępczej z Ustawy o pomocy
społecznej. Nowa regulacja przyniosła poważne zmiany – w podziale rodzin zastępczych,
przyznawanych im świadczeniach, szkoleniu i powoływaniu rodzin zastępczych, ich kontroli,
nałożyła na gminy obowiązek współfinansowania niektórych zadań. Na organizatora pieczy
zastępczej, którym w Kępnie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nałożono wiele
nowych zadań, sprecyzowano dotychczasowe.
1 Instytucjonalna piecza zastępcza
Zadaniem własnym Powiatu jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom,
w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W tym celu
Powiat zapewnia dzieciom pieczę zastępczą w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych – jeśli Powiat nie prowadzi na swoim
terenie w/w placówek jest zobowiązany zorganizować pieczę w placówce na terenie innego
powiatu.
Ponieważ, Powiat Kępiński nie posiada żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
podejmujemy działania mające na celu wykonanie postanowień Sądu Rodzinnego
i umieszczamy dzieci w wyznaczonych placówkach poza terenem naszego Powiatu.
W 2020 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 3 dzieci: 1
dziecko – w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Międzyświeciu, 2 dzieci w Domu
Dziecka w Komornikach.
Tabela Nr 1. Dzieci przebywające w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2013-2020.
Powiat, na
którego terenie
znajduje się
placówka

Liczba dzieci
2018

2019

2020

3
1
-

3
2
-

1
2
-

-

2

1
2

6

7

2
1
2
10

1
1
5

1
2
3

2013

2014

2015

2016

2017

Ostrzeszów
Pleszew
Słupca

11
1

6
-

4
-

4
-

Konin

1

-

-

Cieszyn
Wieluń
RAZEM

-

-

-

13

6

4

-
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Wykres Nr 1 Liczba dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2013-2020

Tabela Nr 2. Struktura wiekowa dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019 i 2020

Liczba dzieci

Struktura wiekowa

2019

2020

do 7 lat

0

0

powyżej 7 lat

1

1

powyżej 14 lat

4

2

Razem

5

3

W 2020 r. nie umieszczono żadnego dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych.
W roku 2020 dwoje pełnoletnich wychowanków, którzy w latach poprzednich opuścili
placówki opiekuńczo-wychowawcze miało nadal wypłacane świadczenia z tytułu pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki.
Nie wypłacono żadnych świadczeń na usamodzielnienie i na zagospodarowanie.
Tabela Nr 3. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
2018 r.
Ilość osób
2

2019 r.

2020 r.

2

2

6

19

24

kontynuowanie nauki

5

16

24

usamodzielnienie

0

2

0

zagospodarowanie w formie rzecz.

0

1

0

5.732,00

19.782,00

12.624

2.578,00

8.416,00

0

0

9.789,00

0

3.154,00

1.577,00

0

Ogółem ilość świadczeń
w tym:

Ogółem - kwota
w tym:

kontynuowanie nauki
usamodzielnienie
zagospodarowanie w formie rzecz.
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2.Rodzinna piecza zastępcza
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o Ustawę z 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnia opiekę wszystkim potrzebującym
tego dzieciom.
Ogółem w 2020 roku Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej obejmował wsparciem
60 rodzin zastępczych, tj. 23 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 21 rodzin
zastępczych niezawodowych, 15 rodzin zastępczych zawodowych oraz 1 pogotowie rodzinne.
W

roku

2020

wychowywało

się

w

nich

łącznie

111

dzieci.

Część

z

nich

opuściła rodziny zastępcze, wracając do rodziny biologicznej, trafiając do adopcji, została
przeniesiona do innej formy pieczy zastępczej lub usamodzielniła się.
Na dzień 31.12.2020 r. łącznie w pieczy zastępczej pod opieką Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie przebywało 97 dzieci.
W 2020 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 3 podopiecznych,
a w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 14 podopiecznych, pochodzących z naszego
powiatu, a umieszczonych poza terenem powiatu kępińskiego.
Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku przebywało 85 podopiecznych,
pochodzących z powiatu kępińskiego, w tym 71 na terenie naszego powiatu i 14 na terenie
innych powiatów.
Umieszczenie dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej formie pieczy zastępczej
powinno mieć charakter tymczasowy i powinno służyć temu, by dziecko jak najszybciej
mogło wrócić do swojej rodziny biologicznej. Piecza zastępcza staje się uzupełnieniem pieczy
rodzicielskiej, dlatego też uznajemy przewagę formy pieczy rodzinnej nad pieczą
instytucjonalną. Dotychczas z sukcesem udaje nam się znaleźć wykwalifikowanych
kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej i tylko niewielki odsetek dzieci
trafia do placówek. Stosunek procentowy dzieci, pochodzących z powiatu kępińskiego,
przebywających w pieczy zastępczej instytucjonalnej, do dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
odzwierciedla wykres Nr 2.
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Wykres Nr 2

Dzieci w pieczy zastępczej
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

dzieci w pieczy
dzieci w pieczy
rodzinnej (95,51%) instytucjonalnej
(4,49%)

Tabela Nr 4. Struktura wiekowa dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2018, 2019 i 2020

Struktura wiekowa

Liczba dzieci
2018

2019

2020

0

1

6

2

4 – 6 lat

8

8

7 - 13 lat

36

34

39

43

23

23

112

111

Poniżej 1 roku
1 rok do 3 lat

14-17 lat

16

101

18 - 24 lat
Razem

117

Stosunek procentowy, dotyczący wieku dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
na terenie powiatu kępińskiego w 2020 roku, odzwierciedla wykres Nr 3.
Wykres Nr 3
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Tabela Nr 5. Rodziny zastępcze
2018
61

2019
63

2020
60

spokrewnione z dzieckiem

24

26

23

niespokrewnione z dzieckiem / niezawodowe

22

22

21

rodziny zawodowe

14

14

15

pogotowie rodzinne

1

1

1

118

112

111

35

38

33

niezawodowych

34

34

30

w rodzinach zawodowych

43

38

42

w pogotowiu rodzinnym

6

2

6

275
2.331
1.153

169
2.650
1505

208
2.383
16

8

5

0

Rodziny zastępcze
w
tym:

Dzieci w rodzinach zastępczych
w
w rodzinach spokrewnionych
tym:

w tym:

w tym:

Decyzje
Ogółem ilość świadczeń
porycie kosztów utrzymania dziecka
jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia
dziecka do rodziny zastępczej
jednorazowe świadczenie z tytułu zdarzenia
losowego
dofinansowanie wypoczynku dziecka
dodatek wychowawczy (500+)
program „Dobty Start” (300+)
pokrycie 50% wydatków na utrzymanie lokalu
mieszkalnego
przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu
jednorodzinnego
Ogółem - kwota

0

0

0

0
1.082
81

0
1.051
85

0
1.038
84

6

4

6

1

1

4

1.788.212,12

1.805.150,40

1.773.351,09

porycie kosztów utrzymania dziecka

1.201.191,06

1.242.030,98

1.200.162,54

8.000,00

4.400,00

15.600,00

0

0

0

0

0

0

535.145,46

522.246,22

513.302,67

24.300,00

25.500,00

25.200,00

17.575,60

8.973,20

11.085,88

2.000,00

2.000,00

8.000,00

jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia
dziecka do rodziny zastępczej
jednorazowe świadczenie z tytułu zdarzenia
losowego
dofinansowanie wypoczynku dziecka
dodatek wychowawczy (500+) dotacja celowa
z budżetu państwa, całkowicie pokrywająca
wydatki w tym zakresie
program „Dobry Start” (300+) dotacja celowa
z budżetu państwa, całkowicie pokrywająca
wydatki w tym zakresie
pokrycie 50% wydatków na utrzymanie lokalu
mieszkalnego
przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu
jednorodzinnego
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Tabela Nr 6. Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających na terenie poszczególnych gmin powiatu kępińskiego
w latach 2018, 2019, 2020.

2018
Gmina

2019

2020

Dzieci

Rodzin

Dzieci

Rodzin

Dzieci

Rodzina

Kępno

64

31

58

32

58

29

Baranów

9

7

9

7

10

7

Bralin

11

7

10

7

9

6

Łęka Opatowska

14

6

13

6

14

7

Perzów

7

4

6

3

6

3

Rychtal

4

2

6

3

4

2

Trzcinica

9

4

10

5

10

6

118

61

112

63

111

60

Razem

Wykres Nr 4

Liczba dzieci w całym roku 2020 roku w poszczególnych gminach powiatu kępińskiego

W 2020 roku na terenie naszego powiatu działała 1 rodzina zastępcza o charakterze
pogotowia rodzinnego. W roku 2020 r. było w niej umieszczonych 6 dzieci.
Ta forma opieki (kontynuowana od 2007r.) zapobiegła przekazaniu do placówek
opiekuńczo-wychowawczych kolejnych dzieci, a tym samym pozwoliła uniknąć dużo
większych kosztów, związanych z pobytem dzieci w domach dziecka.
Na podstawie umowy - zlecenia na wynagrodzenia pogotowia rodzinnego w 2020r.
przeznaczono 34.912,88 zł.
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W 2020 roku funkcjonowało również 15 zawodowych rodzin zastępczych, w których
umieszczonych było 42 dzieci pochodzących z różnych powiatów, w tym 16 z powiatu
kępińskiego. Na podstawie umowy - zlecenia na wynagrodzenia w/w rodzin w 2020r.
przeznaczono 414.581,60 zł.
Na podstawie umowy zlecenia dodatkowo w 2020 r. była zatrudniona osoba do
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Na
wynagrodzenia w tym zakresie przeznaczono w ciągu całego 2020 roku 9.600,00 zł.
Wśród dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych są dzieci, które sprawiają
trudności wychowawcze i potrzebują szeroko pojętego wsparcia. W tych przypadkach ściśle
współpracujemy z rodzinami zastępczymi, sądem rodzinnym, poradnią psychologicznopedagogiczną, szkołą-wychowawcami klas, pedagogami szkolnymi.
Rodziny zastępcze objęte są opieką psychologa. W razie pojawiających się trudności
mogą skorzystać z różnych innych form pomocy takich jak:
•

poradnictwo psychologiczne,

•

doradztwo wychowawcze,

•

doradztwo rodzinne,

•

socjoterapia,

•

konsultacje psychologiczne,

•

diagnoza i opiniowanie,

•

prowadzenie grup wsparcia.

Najczęstsze problemy, które zgłaszają rodziny zastępcze to: agresja wśród dzieci,
trudności adaptacyjne, trudności dzieci w nauce, kradzieże, trudności w kontakcie
z rówieśnikami, brak posłuszeństwa, brak umiejętności dostosowania się do ustalonych zasad,
brak granic, lęki, wycofanie.
Rodzinom udzielane są również wszelkiego rodzaju informacje dotyczące pomocy
medycznej, możliwości skorzystania z pomocy psychiatry, logopedy, neurologa i specjalistów
innych dziedzin. Ponadto, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie od kilku lat
realizuje projekty systemowe skierowane między innymi do rodzin zastępczych oraz dzieci
wychowujących się w nich. Ponadto organizujemy szkolenia skierowane dla rodzin
zastępczych, w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również pracę z rodziną
biologiczną, poprzez konsultacje, a także organizację spotkań z dziećmi na terenie Centrum.
W 2020 roku 8 rodzin biologicznych utrzymywało kontakty ze swoimi dziećmi
umieszczonymi w pieczy zastępczej. Spotkania te odbywają się w pomieszczeniach PCPR w
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obecności uprawnionego pracownika, w atmosferze sprzyjającej dzieciom. Rok 2020 był
szczególny, gdyż od 12 marca br. zostały wprowadzone obostrzenia epidemiologiczne, które
uniemożliwiły realizację ww. spotkań

na terenie tutejszego centrum.

11 rodzin

biologicznych utrzymywało kontakty ze swoimi dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej
poza

siedzibą

PCPR,

były

to

kontakty

telefoniczne

i

osobiste.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, pełniącym funkcję Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kępnie w 2020 roku zatrudnionych było 4 koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej oraz jeden pracownik Organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej, wykonujący zadania koordynatora.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej mają pod opieką do 15 rodzin zastępczych
– średnio 24 wychowanków. Do zadań koordynatorów należy: udzielanie pomocy rodzinom
zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy
zastępczej; przygotowanie we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie
został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z
rodziną, planu pomocy dziecku; pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne
domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewnianie rodzinom zastępczym oraz
prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym
psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych
informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin
przysposabiających; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy
zastępczej; przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi
rodzinnej pieczy zastępczej.
Praca koordynatorów polega na wizytach domowych w rodzinach zastępczych,
rozmowach

telefonicznych,

przeprowadzaniu

okresowych

ocen

sytuacji

dzieci

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, pomocy w sporządzaniu indywidualnych
programów usamodzielnienia, pomocy w zorganizowaniu specjalistycznych konsultacji, np.
psychologicznych, pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów rodzin zastępczych czy
też wychowanków oraz sporządzaniu niezbędnej dokumentacji, a także przeprowadzaniu
ocen funkcjonowania rodzin zastępczych.
W 2020 roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili z rodzinami
zastępczymi

głównie

rozmowy

telefoniczne.

Z

uwagi

na

zagrożenie

i

ryzyko

rozprzestrzeniania się COVID – 19, koordynatorzy w przypadkach interwencyjnych udawali
się z wizytami osobistymi. Kilkanaście rodzin zastępczych odbyło kwarantanny, w związku z
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wystąpieniem choroby lub podejrzenia zakażania wirusem. Koordynatorzy udzielali pomocy
rodzinom zastępczym lub wychowankom w zorganizowaniu konsultacji ze specjalistami.
Utrzymywali kontakty z wychowawcami bądź pedagogami szkolnymi. W ramach swych
obowiązków dokonali 128 ocen sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej oraz przeprowadzili 27 ocen okresowych indywidualnego programu
usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto dokonano 20
ocen funkcjonowania rodzin zastępczych.
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej po konsultacji z przedstawicielem
Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu i przy udziale koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej dokonał ocen sytuacji dzieci i wystosował do Sądów Rejonowych opinie
dotyczące zasadności dalszego pobytu wychowanków w pieczy zastępczej.
3. Pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze
Dużo uwagi poświęcamy pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, którzy
opuścili rodziny zastępcze i próbują samodzielnie wejść w dorosłe życie. W 2020 roku było
ich 10. Na podstawie decyzji administracyjnych wypłacono 45 świadczeń na kontynuowanie
nauki w kwocie 23.670,00 zł, 3 świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 10.410,00 zł
oraz 3 świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 4.731,00 zł.
Opracowano 6 Indywidualnych Programów Usamodzielnienia (IPU) wychowanków
rodzin zastępczych, którzy w 2020r. ukończyli 18 lat.
W 2020 roku 5 pełnoletnich wychowanków realizujących proces usamodzielnienia
opuściło rodzinę zastępczą.
Tabela Nr 7. Wychowankowie rodzin zastępczych
0

2018
7

2019
12

2020
10

Programy usamodzielnienia

3

6

6

Ogółem ilość świadczeń
w tym: kontynuowanie nauki

65

64

51

53

55

45

usamodzielnienie

2

4

3

zagospodarowanie w formie rzeczowej

3

5

3

42.081,00

50.589,90

38.811,00

31.988,00

28.824,80

23.670,00

usamodzielnienie

6.939,00

13.880,00

10.410,00

zagospodarowanie w formie rzeczowej

3.154,00

7.885,00

4.731,00

Ilość osób

Ogółem kwota
w tym:

kontynuowanie nauki
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W 2020 roku przeprowadzono również 28 postępowań administracyjnych i wydano
39 decyzji dot. ponoszenia opłaty lub zwolnienia rodziców biologicznych z opłaty za pobyt
dzieci w rodzinach zastępczych – zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego w tej
sprawie.
4. Porozumienia
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go
w pieczy zastępczej lub placówce jest zobowiązana do zwrotu do powiatu części wydatków
ponoszonych na utrzymanie dziecka.
Tabela Nr 8. Obciążenie Gmin Powiatu Kępińskiego z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci umieszczone w roku 2020 w:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gmina
Gmina Kępno
Gmina Perzów
Gmina Baranów
Gmina Bralin
Gmina Trzcinica
Gmina Rychtal
Gmina Łęka
Opatowska
Razem

Placówkach opiekuńczowychowawczych
Liczba
dzieci
kwota

Rodzinach zastępczych
Liczba
dzieci

kwota

1
2
0
0
0
0

3156,00
44762,14
0
0
0
0

23
9
6
6
7
7

129182,26
39067,59
56501,58
18331,22
47048,38
16009,39

0
3

0
47918,14

1
57

4 164,00
310304,42

W ramach porozumień w 2020 roku ponieśliśmy koszty utrzymania dzieci
pochodzących z naszego powiatu :
• w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 162.806,53 zł
w rodzinach zastępczych
–
178.063,52 zł
W ramach porozumień dotyczących opieki zastępczej, zawartych z powiatami, powiat
kępiński odzyskał:
• z tytułu świadczeń na utrzymanie 39 dzieci w 25 rodzinach zastępczych kwotę
477.450,47 zł,
• z tytułu 3 świadczeń dla 3 rodzin zawodowych na remont domu jednorodzinnego
kwotę 4.666,66 zł,
• z tytułu 3 świadczeń dla 2 rodzin zawodowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego
kwotę 6.694,33 zł,
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Powiaty, z których dzieci wychowują się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
kępińskiego w 2020 roku były zobowiązane zwrócić nam na podstawie porozumień ogółem
kwotę 488.811,46 zł.
W 2020 r. podpisaliśmy łącznie 4 porozumienia z innymi powiatami dotyczące
umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 1 porozumienie dotyczące
umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Dwa z nich dotyczyły dwójki dzieci pochodzących z powiatu kępińskiego
a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu. Porozumienia te były
zawarte w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i
wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
Kolejne dwa porozumienia zostały zawarte w związku z umieszczeniem dzieci
pochodzących z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu
Kępińskiego. Porozumienia te zawarto w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej
oraz

warunków

jego

pobytu

i

wysokości

wydatków

na

jego

opiekę

i wychowanie.
Jedno porozumienie zawarte zostało w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu
i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej
pieczy zastępczej. Dotyczyło ono dziecka pochodzącego z powiatu kępińskiego, które zostało
umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2019 roku, a w 2020 roku przeniesione
do innej placówki.
Zawarte również zostało 1 porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków
na wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej.
5. Cele programu rozwoju pieczy zastępczej oraz limit rodzin zastępczych zawodowych
w 2020 roku.
Cele zawarte w Programie rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-2021 są realizowane
w bieżącej działalności PCPR w zakresie zadań realizowanych zgodnie z Ustawą o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
a) Cel szczegółowy nr 1 : Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej (Rozdział II, pkt 2
– str. 8-14)
b) Cel szczegółowy nr 2: Wspieranie osób sprawujących różne formy rodzinnej pieczy
zastępczej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ( (Rozdział II pkt 2
– str. 8-14 oraz Dział VII - str. 39 – 41)
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c) Cel

szczegółowy

nr

3:

Wsparcie

procesu

Usamodzielniania

pełnoletnich

wychowanków ( Rozdział II pkt 3 – str. 14-15)
d) Cel szczegółowy nr 4: Powrót dziecka z pieczy do rodziny zastępczej ( (Rozdział II,
pkt 2 – str. 8-14)
W 2020 roku limit rodzin zastępczych zawodowych na dany rok nie został przekroczony.
Program zakładał w 2021 roku funkcjonowanie do 18 rodzin. Obecnie na naszym terenie
funkcjonuje 15 rodzin zastępczych zawodowych oraz 1 rodzina zastępcza zawodowa
w formie pogotowia rodzinnego.

III. ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Pomoc wychowankom opuszczającym młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Do obowiązków PCPR należy pomoc pełnoletnim wychowankom, którzy opuszczają
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, jeśli ich pobyt w tych ośrodkach trwał co najmniej
przez okres jednego roku.
W 2020 roku był to 1 wychowanek. Na podstawie decyzji administracyjnych
wypłacono 3 świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 1.108,98 zł.

2. Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej
W 2020 roku przeprowadziliśmy postępowania administracyjne zmierzające do
umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 25 osób.
Umieszczonych zostało 16 osób (pięć osób wpisanych na listę oczekujących zrezygnowało
z umieszczenia w DPS, dwie osoby zmarły w czasie oczekiwania na wolne miejsce w DPS,
dwóm osobom odmówiono umieszczenia w DPS ze względu na niespełnienie wymagań do
umieszczenia w DPS dla osób somatycznie chorych). Na koniec roku kalendarzowego jedna
osoba była wpisana na listę oczekujących ale jednocześnie pozostały dwa wolne miejsca
w DPS).
Z powiatu kępińskiego umieszczonych zostało 4 osoby :
• z gminy Kępno

-

4 osoby

z innych powiatów:
• Ostrowskiego (Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce) - 3 osoby
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• Ostrzeszowskiego (Kobyla Góra) - 1 osoba
• Sosnowiec – 2 osoby
• Katowice – 2 osoby
• Piekary Śląskie – 1 osoba
• Gliwicki – 1 osoba
• Tarnogórski (Tworóg) – 1 osoba
• Żarski (Lubsko) – 1 osoba
W/w gminy dofinansowywały koszt pobytu swoich mieszkańców w DPS
w wysokości różnicy między odpłatnością mieszkańców a kosztem utrzymania w DPS
w Rzetni.
W związku z dużym zainteresowaniem umieszczeniem w DPS praktycznie przez cały
2020 r. obowiązywała lista oczekujących na przyjęcie. Większość osób oczekujących zostały
umieszczone w placówce.
W 2020 roku przeprowadzonych zostało 26 postępowań administracyjnych,
poprzedzone wywiadami środowiskowymi przeprowadzonymi przez pracownika socjalnego
DPS w Rzetni, zmierzających do ponownego ustalenia w drodze decyzji wysokości
odpłatności niektórych mieszkańców DPS w związku ze zmianą ich sytuacji dochodowej
(powyżej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej).
Tabela Nr 9. Decyzje wydane w latach 2011-2020

Lp.

Rodzaj wydanych

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9

9

16

9

8

14

6

14

13

16

7

37

1

6

17

1

14

18

16

26

6

2

12

4

8

10

6

22

14

22

22

48

29

19

33

25

26

54

43

64

decyzji
1.

2.

3.

Decyzje o
umieszczeniu w
domach pomocy
społecznej
Decyzje ponownego
ustalenia odpłatności
za pobyt w DPS
Inne (zmieniające,
odmawiające przyjęcia,
umarzające,
uchylające,
wygaszające)

Razem:
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Wykres Nr 5 Rodzaj wydanych decyzji w 2020 r.

3.Punkt Interwencji Kryzysowej
W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Kępnie udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna i socjalna. Pracownik
socjalny zatrudniony jest w ramach umowy o pracę i w zakresie jego obowiązku jest
świadczenie usług socjalnych. Usługi psychologa wykonywane były w ramach umowy
zlecenia. Natomiast pomocy prawnej udzielał radca prawny, również w ramach umowy
zlecenia.
Główne problemy z jakimi zgłaszały się osoby do Punktu Interwencji Kryzysowej to:
•

przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna),

•

rozpad związku/rodziny ( rozwód, separacja, uregulowanie spraw dotyczących
dzieci)

•

uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,

•

brak partycypowania w kosztach utrzymania rodziny

•

uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard),

•

kłopoty finansowe

•

uregulowanie kontaktów z dzieckiem,

•

zagrożenie eksmisją,

•

problemy w pracy
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•

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

•

depresje, stany lękowe, poczucie bezsilności, brak wsparcia przez partnera

W 2020 roku ze wsparcia w Punkcie skorzystało 116 osób będących w różnych
sytuacjach kryzysowych. Liczba ta nie odzwierciedla ilości udzielanych porad, bowiem 1
osoba korzysta z pomocy wielu specjalistów (choć w statystyki jest wpisywana raz- jako
klient) i przychodzi po porady wielokrotnie.
W ramach działania Punktu Interwencji Kryzysowej udzielana jest pomoc
psychologiczna. Zakres tej pomocy obejmuje:
•

działalność informacyjno-edukacyjna

•

poradnictwo wychowawcze i rodzinne

•

interwencję kryzysową

•

mediacje

•

szeroko pojęte wsparcie psychologiczne.

W 2020 roku łącznie z pomocy psychologa skorzystały 34 osoby, udzielono 105
porad.
Klienci zgłaszali się z następującymi problemami:
•

przemoc w rodzinie

•

choroba alkoholowa jednego ze współmałżonków

•

problemy wychowawcze

•

myśli samobójcze

•

choroby psychiczne i somatyczne w rodzinie

•

rozpad rodziny

•

trudności adaptacyjne

•

zaburzenia lękowo-depresyjne

•

kryzys zagrożenia życia

•

utrata pracy

•

załamanie nerwowe

•

problemy psychiczne

•

inne trudne sytuacje życiowe.
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W Punkcie Interwencji Kryzysowej z pomocy prawnika skorzystały 73 osoby,
udzielano porad prawnych głównie z zakresu prawa rodzinnego ale także prawa karnego i
cywilnego w zakresie dotyczącym spraw rodzinnych co jest związane ze specyfiką Punktu
Interwencji Kryzysowej.
Porady obejmowały także zagadnienia z zakresu prawa cywilnego (inne niż w/w),
karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych.
Problemy z którymi zgłaszały się osoby:
• kryzys w rodzinie (rozwód, separacja, zniesienie wspólności majątkowej, eksmisja,
podział majątku, alimenty i uchylanie się od ich płacenia, uregulowanie kontaktów
z dziećmi, ogólnie rozumiane prawa i obowiązki rodziców);
• sprawy majątkowe (odpowiedzialność za długi, sprawy spadkowe);
• uzależnienie od alkoholu i hazardu;
• przemoc;
• sprawy z zakresu prawa pracy (rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowanie);
• brak wsparcia ze strony policji czy prokuratury (brak reakcji na zgłoszenia, umarzanie
postępowań).
Oprócz rozmów z klientami sporządzane były – w zależności od potrzeb różnego rodzaju
pisma: pozwy, wnioski, zażalenia, skargi, zawiadomienia do prokuratury.
Każdy klient był poinformowany o:
• przysługujących mu w danej sprawie prawach i nałożonych na niego obowiązkach,
• dokumentach, które musi przygotować a które zostaną załączone do pozwów i innych
pism.
W zależności od sytuacji i rodzaju działań podejmowanych przez petentów omawiane były:
• procedury sądowe (przebieg postępowania, tok rozprawy, wyrokowanie i możliwość
wnoszenia apelacji),
• procedury administracyjne,
• przebieg postępowania policyjno-prokuratorskiego.
Ofiary przemocy otrzymywały poradnik, w którym omówione zostały podstawowe
zagadnienia dot. przemocy (cykl przemocy, fakty i mity dotyczące przemocy, sprawcy
i ofiary, zestawienie artykułów prawa karnego, omówienie procedur i toku sprawy), ulotki
i inne informacje przydatne w sprawie.
Klienci deklarujący chęć uzyskania rozwodu/separacji otrzymywali poradnik
zawierający podstawowe materiały informujące o: różnych możliwościach/ rozwiązaniach
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prawnych związanych z rozwodem/separacją, toku sprawy, odpowiednich przepisach czy
wpływie jaki ma rozwód/separacja na małoletnie dzieci.
Z pomocy pracownika socjalnego skorzystało 9 osób, udzielono 96 porad.
Punkt Interwencji Kryzysowej współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na
rzecz rodziny i dziecka, tj.:
• Policją;
• Prokuraturą;
• Ośrodkami Pomocy Społecznej;
• Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,
• Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Kępnie;
• Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi,
• służbą zdrowia,
• Sądem Rejonowym;
• Kuratorami społecznymi i zawodowymi;
• szkołami;
• Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia.
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Wśród osób, którym udzielano pomocy były najczęściej kobiety i dzieci, a także osoby
w podeszłym wieku i osoby niepełnosprawne. Problemy najczęściej wynikały ze stosowania
przemocy, głębokich konfliktów rodzinnych oraz nadużywania alkoholu przez najbliższych.
Na pisemne wnioski Policji udzielamy wskazanym rodzinom i osobom, znajdującym
się w

kryzysie, pomocy w przywróceniu samodzielności radzenia sobie z problemem,

pomagamy im w załatwianiu spraw urzędowych, o sytuacji rodziny czy osoby powiadamiamy
też właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, gminne komisje rozwiązywana
problemów alkoholowych.
Jednocześnie poszczególni dzielnicowi na naszą prośbę obejmują rodziny i osoby w kryzysie
wizytami prewencyjnymi.
4.Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Od 1 marca 2012 roku do 31 grudnia 2018 roku swoją działalność prowadził
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem.
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Działalność placówki prowadzona była na zasadzie wsparcia realizacji zadania
z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji
kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego.
W listopadzie 2019 r. został ogłoszony otwartego konkurs ofert na mocy Uchwały
Nr 90.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7.11.2019 r. w sprawie wsparcia
realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka
interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego w 2020 r.
Niestety w odpowiedzi na powyższy konkurs ofert nie wpłynęła żadna oferta i konkurs
ten został zakończony bez rozstrzygnięcia.
W związku z powyższym w 2020 roku nasz powiat nie realizował zadania własnego
tj. prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.
Część zadań związanych z interwencją kryzysową zrealizowanych zostało przez
działający przy Centrum Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK).
5. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
Dla wielu ubogich, niepełnosprawnych osób zagubionych w gąszczu przepisów,
których nie stać na poradę w biurze prawnym, czy w kancelarii adwokackiej pełnimy rolę
biura porad obywatelskich.
Nasze Centrum reaguje na trudności sygnalizowane wprost, jak również na te przez
nas dostrzegane. Czuwamy nad tym, by osoby, które zwracają się do nas o pomoc nie
poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa.
Realizując to zadanie Powiatu, w roku 2020 udzielono osobom zgłaszających się do
Centrum porad i informacji o ich prawach i uprawnieniach. Zainteresowano też ich
problemami różne instytucje – sądy, prokuraturę, policję, gminne zespoły interdyscyplinarne,
kuratorów, ośrodki pomocy, urzędy gminy.
W 2020 roku udzieliliśmy klientom Centrum pomocy w następujących sprawach:
• problemy rodzinne i wychowawcze,
• kryzysy rodzinne
• informowanie o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i sposobu ich egzekwowania,
• udzielanie informacji o procedurach administracyjnych i sądowych,
• udzielanie informacji o procedurach związanych z ustalaniem stopnia
niepełnosprawności
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Podobnie jak w latach poprzednich PCPR przygotował ulotki informacyjne na temat własnej
działalności oraz przekazywał informacje na tablicy ogłoszeń, w prasie, radio. Ze względu na
sytuację epidemiologiczną w kraju, w znacznej mierze udzielanie porad czy informacji
odbywało się poprzez rozmowy telefoniczne bądź email. Informacje nt. działalności jednostki
oraz aktualne ogłoszenia znajdują się również na stronie internetowej PCPR oraz profilu
społecznościowym FB.
6. Doradztwo metodyczne dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu.
W 2020 nie było organizowanych szkoleń dla pracowników pomocy społecznej
z terenu powiatu.
W 2020 roku pracownicy Centrum na bieżąco podnosili swoje kwalifikacje zawodowe
podczas udziału w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i innych formach kształcenia
i doskonalenia. Zarówno były to szkolenia płatne jak i bezpłatne organizowane przez
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Od kwietnia 2020
szkolenia odbywały się trybie online. Przykładowe tematy szkoleń:
1. Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień istotnych dla praktyki urzędnika.
2. Dokumentacja pracownicza od A do Z.
3. Sposoby zapewnienia dostępności cyfrowej treści umieszczonych na stronach
internetowych JST ze szczególnym uwzględnieniem BIP.
4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w świetle
najnowszych zmian.
5. Ustawa o dostępności-wyzwania dla samorządów.
6. Tworzenie dokumentacji dotyczącej planów pomocy dziecku i analizy przypadku oraz
Tworzenie i realizacja planów pomocy dziecku na podstawie analizy przypadku
7. 3-dniowy Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
8. Pracownicze Plany Kapitałowe- co pracownik musi wiedzieć
Zorganizowano również szkolenie dla rodziców zastępczych :
1. Rodzice zastępczy: Zachowania ryzykowne dzieci i nastolatków-kształtowanie
rozwoju i postaw na płaszczyźnie miłości rodzicielskiej.
2. Babcia i dziadek jako wzorce osobowe. Jak wprowadzać wnuczka i wnuczkę
w dorosłe życie.
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Ponadto, na bieżąco, pisemnie lub telefonicznie, bądź w kontaktach osobistych
udzielono pracownikom socjalnym GOPS i DPS instruktażu o charakterze merytorycznym
i doradztwa metodycznego m.in. w zakresie:
•

rehabilitacji osób z niepełnosprawnością,

•

programów dla osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON,

•

metod udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, procedur Niebieskich Kart,

•

stosowania procedur administracyjnych,

•

pracy z rodziną dysfunkcyjną,

•

metod oddziaływań psychologicznych w pracy z rodziną,

•

interpretacji wybranych przepisów prawnych,

•

możliwości działania organizacji pozarządowych w warunkach funkcjonowania
ustawy o organizacjach pożytku publicznego,

•

możliwości dofinansowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych z funduszy
strukturalnych,

•

świadczeń pielęgnacyjnych.

•

pieczy zastępczej

•

skierowań do DPS.

IV. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O REHABILITACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON)
zgodnie z art. 35 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r., poz. 426 ze zm.) w 2020 r. finansowane były następujące
rodzaje

zadań

samorządu

powiatowego

z

zakresu

rehabilitacji

społecznej

osób

niepełnosprawnych:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a),
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.
1 pkt 7 lit. b),
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c),
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d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d),
e) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 68c),
a także udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – realizowane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Kępnie.
W ciągu 2020 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
wykorzystano 1.333.339 zł.
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną
z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa
psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między
innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, pobudzenie i rozwijanie
zainteresowań, a także wyrobienie zaradności. Program turnusu powinien zawierać elementy
rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej, obejmować zajęcia
kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego
rodzaju turnusu.
W 2020 r. o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ubiegały się 227 osoby (wraz z
opiekunami), z których 74 otrzymało takie dofinansowanie. Spośród osób, którym
dofinansowanie zostało przyznane 60 osób zrezygnowało z wyjazdu z powodu złego stanu
zdrowia bądź innych okoliczności tj. czasowe zaprzestanie wykonywania działalności
polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego.
W 2020 r. na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono
67.362 zł i wydatkowano 100% tej kwoty.
Dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2020 r. zostały wypłacone
dla:
a) 20 dzieci i młodzież do 24. r. ż. + 19 opiekunów (36.608 zł),
b) 26 dorosłych + 9 opiekunów (30.754 zł).
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2. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla
osób niepełnosprawnych
Likwidacja barier wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych jest
jednym z ważniejszych zagadnień związanych z realizacją zadań Powiatu na rzecz osób
z problemem niepełnosprawności. Wysokie koszty likwidacji barier, często związanych
z adaptacją mieszkań i domów lub zakupem specjalistycznego sprzętu ułatwiającego
funkcjonowanie, sprawiają, że szczególnie istotne staje się wsparcie finansowe przedsięwzięć
skierowanych na ich likwidację. W ramach tego zadania zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:
▪ przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez demontaż brodzika
i montaż natrysków z wyprofilowanym spływem do kratki ściekowej wraz z siedziskami
prysznicowymi, rozebranie podłóg i ułożenie antypoślizgowych płytek podłogowych,
demontaż umywalek oraz wc i montaż umywalki oraz wc dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, montaż poręczy,
▪ likwidacja progów i poszerzenie drzwi do szerokości min. 90 cm tak, aby osoby
niepełnosprawne mogły swobodnie poruszać się w obrębie mieszkania oraz przy wejściu do
domu,
▪ budowę podjazdu przed domem dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
▪ dostosowanie schodów do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
▪ powiększenie podestu i przedłużenie poręczy celem montażu krzesełka,
▪ zakup podnośników, krzeseł kąpielowych, rampy podjazdowej,
▪ zakupu laptopów, specjalistycznego oprogramowania, tabletu.
W 2020 r. złożono 8 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
Dokonano rozeznania potrzeb osób w miejscu ich zamieszkania w zakresie zgłaszanych
problemów. W trakcie kwalifikacji zweryfikowano planowane przedsięwzięcia, mające na
celu likwidację barier oraz poprawę funkcjonowania tych osób w środowisku lokalnym.
Mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków finansowych PFRON, osobom
niepełnosprawnym udzielono wsparcia nakierowanego na osiągnięcie optymalnych
rezultatów planowanych prac budowlanych. W celu objęcia pomocą jak największej liczby
osób, zasadne było wprowadzenie ograniczeń. Dofinansowanie zadania przyznawano do
wysokości 70% jego wartości, a wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 8.000 zł.
Zawarto 7 umów na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. Wszystkie
zakończyły się odbiorem prac, kwalifikując do wypłaty przyznane dofinansowania. Po
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ostatecznym zweryfikowaniu dokumentów rozliczeniowych wypłacono na ten cel kwotę
38.013,45 zł.
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się złożono 4 wnioski. Dofinansowanie
zadania przyznawano do wysokości 70% jego wartości, a wysokość dofinansowania do
zakupu komputera nie mogła przekroczyć 3.000 zł. Ze względu na ograniczone środki
finansowe, o dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, bądź barier
technicznych, zakupu standardowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
logopedycznym bądź innym – zgodnie z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z
niepełnosprawności, mogą ubiegać się dzieci i młodzież ucząca się i niepracująca do 24 roku
życia, które nie uzyskały na ten cel dofinansowania w latach 2015-2019 z kodem
niepełnosprawności 12-C, 01-U mająca problem w komunikowaniu się – potwierdzony
odpowiednią

opinia

logopedy

bądź

innym

dokumentem.

Podpisano

4

umowy

i dofinansowano zakup 2 laptopów oraz 2 tabletów, na powyższe zadanie przeznaczono kwotę
5.310 zł.
W ramach realizacji zadania likwidacji barier technicznych złożono 15 wniosków. W celu
objęcia pomocą jak największej liczby osób zasadne było wprowadzenie ograniczeń.
Dofinansowanie zadania przyznawano do wysokości 70% jego wartości, a wysokość
dofinansowania do zakupu komputera nie mogła przekroczyć 10.000 zł. Zawarto 12 umów
i

dofinansowano

zakup,

m.in.

podnośników

transportowo-kąpielowych,

krzesełek

toaletowych, krzesełek schodowych, schodołazów i rampy. Na powyższe zadanie
przeznaczono kwotę 44.179,96 zł.
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Powiat. Dofinansowanie
powyższych przedmiotów wiąże się ze wsparciem codziennego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych oraz procesem ich usprawniania.
W roku sprawozdawczym w ramach realizacji zadania zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze złożono 177 wniosków, z czego przyznano
dofinansowanie dla 159 osób niepełnosprawnych (w tym 19 dzieci) i wydatkowano kwotę
211.502,15 zł.
Dofinansowaniem objęto przede wszystkim koszty zakupu:
▪ aparatów słuchowych, wkładek usznych, systemów wspomagających słyszenie,
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▪ protez modularnych, protez podudzia,
▪ pończoch kikutowych,
▪ ortez i obuwia do ortez,
▪ obuwia ortopedycznego,
▪ balkoników,
▪ wózków inwalidzkich, w tym: wózków inwalidzkich specjalnych,
▪ kuli łokciowych,
▪ materacy, poduszek p/odleżynowych,
▪ pionizatorów,
▪ aparatu szynowo-opaskowego,
▪ gorsetu korekcyjnego,
▪ zbiorników na insulinę, sensorów i elektrod do systemu ciągłego monitorowania glikemii,
▪ cewników, pieluchomajtek i innych środków pomocniczych.
W ramach realizacji zadania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w okresie
sprawozdawczym złożono 22 wniosków. 14 wniosków rozpatrzono pozytywnie poprzez
przyznanie dofinansowania. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 20.261,20 zł.
Dofinansowaniem objęto koszty zakupu sprzętu służącego aktywnej rehabilitacji wg wskazań
lekarza, tj. łóżek rehabilitacyjnych ze wspornikami, wioślarza, rowerów rehabilitacyjnych
stacjonarnych i trójkołowych.
4. Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.
Warsztat Terapii Zajęciowej (dalej: WTZ) jest jedną z form aktywności wspomagającej
proces

rehabilitacji

społecznej

osób

niepełnosprawnych.

Oznacza

wyodrębnioną

organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do
podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacja przez warsztat ww. celów odbywa się przy zastosowaniu technik terapii
zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia
codziennego i zaradności osobistej, a także sprawności psychofizycznych oraz podstawowych
i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu
zawodowym albo podjęcie pracy.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem od 01.09.2011r. prowadzony jest przez
Caritas Diecezji Kaliskiej.
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Na działalność WTZ w Słupi pod Kępnem w roku 2020 przekazano ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę - 922.320 zł tj. 90%
kosztów działalności natomiast 10% kosztów finansuje samorząd powiatowy tj. 102.480 zł.
Obecnie WTZ obejmuje opieką 45 osób niepełnosprawnych. W Warsztacie Terapii
Zajęciowej funkcjonują pracownie:
▪ gospodarstwa domowego,
▪ rewalidacyjno - diagnozująca,
▪ krawiecko - pralnicza,
▪ rękodzieła artystycznego,
▪ techniczno - ceramiczna,
▪ artystyczna,
▪ ogrodnicza,
▪ usprawniania społecznego i zawodowego,
▪ sublimacji i reklamy.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością
Warsztatu.
Centrum w 2020 roku przyjęło od jednostki prowadzącej Warsztat kwartalne informacje
o wydatkowaniu środków PFRON:
a) rozliczenie finansowe za IV kwartały sporządzone w formie zestawienia planowanych
i wydatkowanych środków, w ramach poszczególnych pozycji preliminarza wraz z opisem
wydatków,
b) rozliczenie rzeczowo-finansowe za IV kwartały sporządzone w formie zestawienia
planowanych i wydatkowanych środków, z opisem dokumentu księgowego oraz nazwy
wydatku,
c) informacje o środkach uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez
uczestników WTZ w ramach realizowanego programu terapii oraz pozostałe uzyskane
przychody z działalności finansowej i operacyjnej WTZ za IV kwartały.
Centrum przekazywało do Starostwa Powiatowego cokwartalne zapotrzebowania na środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na
funkcjonowanie bieżące Warsztatu, w wysokości proporcjonalnej do wielkości przyznanej
rocznej dotacji. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej, Centrum ma ustawowy obowiązek corocznych kontroli działalności Warsztatu,
obejmującej. W 2020r. Centrum

przeprowadziło jedną kontrolę w WTZ. Kontrola
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przeprowadzona została w dniach 17-23 listopada 2020 roku, obejmowała następujący
zakres:
1.

Prawidłowość kwalifikowania nowych kandydatów na uczestników Warsztatu;

2.

Ważność posiadanych przez nowych uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treść

zawartych w nich wskazań;
3.

Prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej: nowo przyjętych uczestników;

4.

Prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry Warsztatu;

5.

Zgodność umowy ze stanem faktycznym;

6.

Zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia,

regulaminu organizacyjnego Warsztatu;
7.

Prawidłowość realizacji planu działalności Warsztatu i indywidualnych programów

rehabilitacji;
8.

Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu, za III kwartał 2020r.

W wyniku zaleceń pokontrolnych, wykazane podczas kontroli nieścisłości i błędy zostały
przez Jednostkę prowadzącą WTZ usunięte. Poprawność stosowania wskazanych zaleceń,
zostanie sprawdzona podczas kontroli przeprowadzonej w 2021 roku.
W ramach środków pozyskanych w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem otrzymał również
środki w kwocie 10.800,00 zł w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.
Program został skierowany do byłych uczestników WTZ, którzy opuścili go w związku
z podjęciem zatrudnienia oraz osób niepełnosprawnych znajdujących się na prowadzonej
przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa
w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły jeszcze terapii w WTZ.
Program „Zajęcia klubowe w WTZ” ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych
w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez
prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
W programie „Zajęcia klubowe w WTZ” w 2020 roku uczestniczyły cztery osoby.
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5. Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
O dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się osoby
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeśli prowadzą
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem
złożenia wniosku.
W

2020

roku

z

pięcioma

organizacjami

pozarządowymi

zawarto

umowy

o dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na
stan epidemiczny w Polsce wszystkie jednostki zrezygnowały z otrzymanego dofinansowania.
Tabela 10. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane w latach 2016-2020

Zadania z rehabilitacji
zawodowej i społecznej

2016

2017

2018

2019

2020

123.588

127.867

127.330

78.071

67.362

79.483,20

77.494,69

67.396,94

82.026,08

87.503,41

122.620,68

137.979,52

151.276,91

213.076,95

231.763,35

639.840

719.820

746.820,00

814.320,00

922.320

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

16.508

26.269,79

25.651,15

14.833,97

-

Dokonywanie zwrotu kosztów
wyposażenia stanowiska pracy
Instrumenty ora usługi rynku pracy

-

-

-

16.000,00

-

-

-

-

-

-

Działalność gospodarcza

-

-

-

-

24.390,24

Zobowiązania dotyczące zwrotu
wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenia społeczne
Zwrot kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających
pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

991.008

1.089.431

1.118.475

1.218 328

1.333.339

Turnusy rehabilitacyjne
Bariery architektoniczne,
techniczne, w komunikowaniu się
Zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Warsztaty terapii zajęciowej

Razem :

V. Realizacja pilotażowego programu PFRON
„AKTYWNY SAMORZĄD”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie na mocy Umowy zawartej pomiędzy
Powiatem Kępińskim a PFRON kontynuowało w 2020 r. realizację pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Podstawą prawną uruchomienia
i realizacji programu był art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Głównym
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celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W 2020 r. program obejmował dwa moduły podzielone na obszary i zadania. Osoby
niepełnosprawne mogły ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach spełniając
podane warunki:
Moduł I
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
(maksymalna kwota dofinansowania 10.000 zł; udział własny wnioskodawcy 15%),
- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (maksymalna
kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B - 2.100 zł,
dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3.500 zł, dla pozostałych kosztów
uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy
– koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu 800 zł; udział własny wnioskodawcy 25%),
- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu
wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (maksymalna kwota
dofinansowania 4.800 zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B - 2.100 zł, dla
kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3.500 zł, dla pozostałych kosztów
uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy
– koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu 800 zł, dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł; udział własny wnioskodawcy 25%),
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu (maksymalna kwota dofinansowania 4.000 zł; udział własny
wnioskodawcy 15%).
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
- Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku
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życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
lub obu kończyn górnych (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby niewidomej 24.000
zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu
wzroku 9.000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 7.000 zł; udział własny
wnioskodawcy 10%),
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby
głuchoniewidomej 4.000 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3.000 zł, dla pozostałych
adresatów

obszaru

2.000

zł,

z

możliwością

zwiększenia

kwoty

dofinansowania

w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom
dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia; udział
własny wnioskodawcy niewymagany),
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku (maksymalna kwota dofinansowania 6.000 zł; udział własny
wnioskodawcy 30%),
- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku
życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (maksymalna kwota
dofinansowania 7.500 zł; udział własny wnioskodawcy 10%),
- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
(maksymalna kwota dofinansowania 1.500 zł; udział własny wnioskodawcy 10%).
162
3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
-Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za
pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (maksymalna kwota dofinansowania
10.000 zł; udział własny wnioskodawcy 10%),
-Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego

o

napędzie

elektrycznym,

adresowana

do

osób

z

orzeczeniem
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o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
(maksymalna kwota dofinansowania 3.500 zł; udział własny wnioskodawcy niewymagany),
-Zadanie 3 – dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób
ze stopniem niepełnosprawności (maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III
poziomie jakości, przy amputacji: w zakresie ręki 9.000 zł, przedramienia 20.000 zł, ramienia
i wyłuszczeniu w stawie barkowym 26.000 zł, na poziomie podudzia 14.000 zł, na wysokości
uda (także przez staw kolanowy) 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000
zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach
i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności
do pracy wnioskodawcy) zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON; udział własny
wnioskodawcy 10%),
-Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie
jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności (maksymalna kwota
dofinansowania - do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3; udział własny wnioskodawcy
10%),
-Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem
o

niepełnosprawności

(do

16.

roku

życia)

lub

osób

ze

znacznym

stopniem

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym
przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu
dofinansowania (maksymalna kwota dofinansowania 7.500 zł; udział własny wnioskodawcy
10%).
W Zadaniu 3 i 4 maksymalna kwota dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na
spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie
z beneficjentem programu - w zależności od poniesionych kosztów - nie więcej niż 200 zł.
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu
opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka (maksymalna
kwota dofinansowania 300 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą
zależną; udział własny wnioskodawcy 15%).
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Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole
wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski
otwarty poza studiami doktoranckimi.
Maksymalna

kwota

dofinansowania

poniesionych

kosztów

nauki,

dotyczących

semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi w przypadku:
▪ dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.500 zł,
▪ dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
▪ opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od
daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe
wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy
nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobierał naukę w ramach dwóch i więcej form
kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za
naukę (czesne) mogła być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na
kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł
było możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
wnioskodawcy nie przekraczała kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny
w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosił co najmniej
50% kosztów opłaty.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia mógł być zwiększony nie więcej niż o:
▪ 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania;
▪ 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
▪ 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach
studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie
pomocy także na drugim kierunku);
▪ 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
▪ 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020
roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
▪ 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
▪ 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany
na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej
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w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy
skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
▪ do 700 zł, gdy średnia ocen w poprzednim semestrze w ramach wszystkich form edukacji
i kierunków wynosiła:
a) powyżej 5,00 – 300 zł,
b) od 4,75 do 4,99 – 200 zł,
c) od 4,51 do 4,74 – 100 zł
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługiwał w przypadku, gdy wnioskodawca
zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej),
ponownie

naukę

pobierał

dofinansowaniem

ze

na

środków

poziomie

(semestr/półrocze)

Państwowego

Funduszu

objętym

uprzednio

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych w ramach programu.
Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia miała charakter
progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy była
uzależniona od jego postępów w nauce i wynosiła:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie
wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla
wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na
poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy165
edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów
doktoranckich mogli otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Udział własny wnioskodawcy:
▪ 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
korzystali z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku),
▪ 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
jednocześnie korzystali z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie
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wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczył drugiej i kolejnych form kształcenia
na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony był
wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczała
kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Przeprowadzona została akcja informacyjno-promocyjna w gazecie lokalnej oraz na stronie
internetowej Powiatu Kępińskiego i PCPR ukazały się artykuły na temat programu.
Rozprowadzane były również ulotki z informacjami na temat programu wśród klientów
PCPR oraz współpracujących instytucji i szkół.
Zgodnie z wytycznymi PFRON do dnia 31 sierpnia 2020 r. przeprowadzony został nabór
wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach Modułu I programu.
Wnioski w ramach Modułu II były przyjmowane i realizowane w dwóch cyklach:
▪ cykl I (semestr letni 2019/2020) – wnioski złożone do dnia 30 marca 2020 r.,
▪ cykl II (semestr zimowy 2020/2021) wnioski złożone do dnia 10 października 2020 r.
Suma środków finansowych przyznanych przez PFRON na realizację programu w 2020 r.
wyniosła 231.150,73 zł. Suma udzielonych kwot dofinansowania we wszystkich obszarach
w 2020 r. wyniosła 216.445,48 zł.
W wyniku udzielonego wsparcia osoby niepełnosprawne uzyskały dofinansowanie na:
▪ Moduł I – 19 wniosków, na łączną kwotę 130.480,73 zł.
▪ Moduł II – 25 wniosków, na łączną kwotę 86.064,75 zł.
Otrzymane w 2020 r. na realizację programu środki PFRON pozwoliły na dofinansowanie
wszystkich zweryfikowanych pozytywnie wniosków złożonych w Module I oraz w ramach
Modułu II.

VI. REALIZACJA PROGRAMU PFRON
„Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”
W 2020 roku Powiat Kępiński przystąpił do realizacji programu „Wyrównywania
Różnic Między Regionami III”. W ramach programu można było ubiegać się
o dofinansowanie w ramach poszczególnych obszarów:
▪ Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych
domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i
komunikowania;
▪ Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
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▪ Obszar D - likwidacja barier transportowych;
▪ Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i / lub integracji osób niepełnosprawnych;
▪ Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
▪ Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób.

Wsparcie w 2020 roku w ramach Programu- obszar D likwidacja barier transportowych
otrzymały wnioski:
▪ Gminy Łęka Opatowska – Samochód na miarę naszych potrzeb, kwota 80.800 zł;
▪

Gminy

–

Rychtal

Zakup

samochodu

przystosowanego

do

transportu

dzieci

niepełnosprawnych z terenu Gminy Rychtal, kwota 73.000 zł;
▪

Gminy

Baranów

–

Zakup

samochodu

przystosowanego

do

transportu

osób

niepełnosprawnych, kwota 82.000 zł.

VII. ZESPÓŁ WSPARCIA RODZINY
W ramach Zespołu prowadzone są :
1. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie podwórkowej
W roku 2020 placówka obejmowała opieką 20 wychowanków w wieku od 5 do 17 lat,
dzieci w wieku przedszkolnym, oraz uczniów ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
z terenu powiatu kępińskiego. Z zajęć korzystały przede wszystkim dzieci z rodzin
zastępczych, dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego. Zajęcia organizowane w ramach placówki wsparcia dziennego były podzielone
na pięć dni tematycznie:
-Poniedziałki – zajęcia matematyczne
-Wtorki - zajęcia plastyczne
-Czwartki - logopedia
-Czwartki - zajęcia muzyczne
-Piątki - zajęcia z języka angielskiego
Celem zajęć matematycznych i z języka angielskiego jest zaspokojenie niezbędnych
potrzeb dzieci o charakterze dydaktycznym: niwelowanie braków i zaległości w nauce
poprzez pomoc w odrabianiu prac domowych, przygotowanie do sprawdzianów pisemnych,
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wyjaśnianie treści niezrozumiałych. Ze względu na epidemię COVID – 19 realizacja zajęć
została zawieszona od 12 marca 2020r. Ponownie wznowiono je w październiku 2020r.,
jednak wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i zwiększona zachorowalność uniemożliwiły
realizację założonych zadań.
Zajęcia

miały

charakter

dwufazowy.

Pierwsza

część

składała

się

z modułu edukacyjnego, natomiast druga rekreacyjno - zabawowego. W części pierwszej
często utrwalano materiał realizowany na lekcjach w szkołach. W części drugiej nauczanie
odbywało się poprzez zabawę.
Efekty zajęć z uczestnikami

na bieżąco omawiano z ich opiekunami, dla których

te dodatkowe spotkania stały się niewątpliwą pomocą w nauce ich podopiecznych
i zaowocowały większym zainteresowaniem słownictwem tematycznym wśród najmłodszych.
Dla grupy najstarszej ugruntowały wiedzę konieczną do zdania sprawdzianu/egzaminu
zewnętrznego.
Terapia logopedyczna była prowadzona systematycznie raz w tygodniu. Zajęciami
były objęte dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym, głównie dzieci z
rodzin zastępczych. W miarę możliwości przyjmowane były również dzieci z terenu miasta
Kępna, których rodzice zgłaszali się z problemem wady mowy u swojego dziecka.
Systematyczną terapią logopedyczną było objętych 9 dzieci. Każde dziecko uczęszczało na
zajęcia raz w tygodniu. Ponadto zgłaszali się rodzice z dziećmi celem przeprowadzenia
diagnozy logopedycznej, skonsultowania problemu i uzyskania wskazówek do pracy
z dzieckiem w domu. Ogółem opieką logopedyczną objętych było 10 dzieci.
Celem zajęć plastycznych było stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej,
dotykowej i słuchowej, rozwijanie spostrzegawczości i kształtowania umiejętności świadomej
obserwacji zjawisk i ludzi, rozwijanie umiejętności odkrywania, formułowania problemów,
rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi oraz stymulowanie wyobraźni wychowanków.
W trakcie zajęć muzycznych dzieci posiadające już umiejętności gry na instrumentach,
doskonaliły swoją technikę, uczyły się opracowywania utworu muzycznego, natomiast dzieci
początkujące poznawały podstawy gry na instrumentach mające na celu zainteresowanie ich
różnymi formami kontaktu z muzyką, stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania
zdolności i umiejętności muzycznych, zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego.
Pracę wychowawców wspierały działania wolontariackie uczniów szkół średnich.
Systematycznie w zajęciach matematycznych pomagała jedna wolontariuszka.
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2.Gabinet psychologiczny
Gabinet psychologiczny obejmuje swoim zadaniem prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa psychologicznego dla dzieci z rodzin zastępczych z powiatu kępińskiego i ich
rodziców zastępczych.
Zadania psychologa realizowane są w formie indywidualnej poprzez następujące
formy oddziaływań:
•

diagnoza psychologiczna – diagnoza potrzeb, osobowości, intelektu, stanu
psychicznego wg zapotrzebowania;

•

indywidualna terapia psychologiczna mająca na celu rozwiązywanie bieżących
problemów, kształtowanie celów życiowych, poszukiwanie własnej drogi życiowej,
przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, budowanie pozytywnego obrazu
własnej osoby i inne.

Gabinet psychologiczny czynny jest cztery razy w tygodniu, co znacznie ułatwia dostęp dla
rodziców i dzieci borykających się z różnymi trudnościami czy problemami.
W 2020 roku z pomocy psychologicznej skorzystało 12 dzieci i 4 rodziny zastępcze.
Pomoc psychologiczna odbywała się w formie konsultacji oraz regularnych spotkań z
psychologiem i dotyczyła następującej tematyki:
• trudności wychowawczych,
• zaburzeń emocjonalnych,
• trudności w relacjach z rówieśnikami,
• samookaleczeń,
• myśli o charakterze suicydalnym,
• zachowań nieakceptowanych społecznie,
• trudności w relacjach z rodzeństwem,
• trudności w komunikacji społecznej,
• zaburzeń więzi,
• trudności w nauce,
• zaburzeń psychicznych,
• rozwiązywania konfliktów.
Oddziaływania psychologiczne miały na celu rozwiązywanie bieżących problemów
wychowanków, kształtowanie celów i planów życiowych, poszukiwanie własnej drogi
życiowej, przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, budowanie pozytywnego
obrazu własnej osoby i innych oraz wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą.
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W 2020 roku przeprowadzono diagnozy, wydano 15 opinii o posiadaniu predyspozycji
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

VIII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KĘPNIE
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest organem administracji
publicznej powołanym na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych.

Powiatowy

Zespół

ds.

Orzekania

o Niepełnosprawności w Kępnie powołany został Zarządzeniem Starosty Kępińskiego z dnia
2 lutego 2012 roku, a swoje funkcjonowanie rozpoczął z dniem 1 marca 2012 roku.
W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący Zespołu

– dodatek specjalny dla Dyrektora PCPR

Sekretarz

– 0,25 etatu

Obsługa administracyjna

– 2 etaty

Pracownik socjalny

– 5 osób, umowy cywilno-prawne

Doradca zawodowy

– 2 osoby, umowy cywilno-prawne

Psycholog

– 3 osoby, umowy cywilno-prawne

Lekarze orzecznicy
– 5 osób, umowy cywilno-prawne (specjalności:
pediatra, chirurgia, medycyna ogólna, medycyna rodzinna, medycyna sportowa,
nefrologia, psychiatra)
Powiatowy Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego albo, za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Skład orzekający
wydaje orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych w przypadku dzieci do 16 roku
życia oraz w przypadku pozostałych osób orzeczenie o zaliczeniu do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego, znacznego.
W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności, skład orzekający określa wskazania dotyczące:
• odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej
osoby;
• szkolenia, w tym specjalistycznego;
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• zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
• uczestnictwa w terapii zajęciowej;
• konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz
pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co
rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe oraz inne placówki;
• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie Prawo o
ruchu drogowym (tzw. karta parkingowa);
• prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Do składu orzekającego powoływanego do rozpatrzenia wniosku o ustalenie
niepełnosprawności

wchodzą

specjaliści,

z

których

każdy

dokonuje

oceny

niepełnosprawności zgodnie z kryteriami opracowanymi dla każdej specjalności. Na
przewodniczącego składu orzekającego powołuje się lekarza i jemu, w przypadku
niezgodności zdań przyznaje się prawo ostatecznej decyzji.
1. Budżet PZOON Kępno
W 2020 roku Powiatowy Zespół w Kępnie finansowany był w całości z budżetu

wojewody w wysokości 362.246 zł. Wydatki Powiatowego Zespołu obejmowały następujące
pozycje:
Tabela nr 9. Szczegółowy podział wydatków:

Lp.

1
2
3
4

Rodzaj wydatku

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy,
odpis na ZFŚS
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
- zakup wyposażenia o niskiej wartości i akcesoria
komputerowe, licencje
- materiały biurowe, tonery, tusze, itp.
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów zapobiegających COVID-19

Kwota w zł

Udział procentowy

141.469,29
30.703,80

39,05
8,48

33.095,15
68.587,81
36.343,15

9,14
18,93

7.402,75
696,03
24.145,88
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5

Zakup energii elektrycznej, Co i wody

6

7

Zakup usług pozostałych
- kanalizacja i wywóz nieczystości
- orzecznictwo, w tym;
Chirurg,
Internista
Pediatra
Psychiatra
Wstępna weryfikacja medyczna wniosków
- usługi informatyczne
- usługi sprzątające
- usługi pocztowe i telegraficzne,
- usługi remontowe
Zakup usług telekomunikacyjnych

8

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
OGÓŁEM

4.800,12

1,32

82.151,60
398,10
58.956,00
17.190,00
27.708,00
3.370,00
3.660,00
7.028,00
1.410,00
5.274,36
15.661,84
451,30
568,44

22,68

870,00

0,24

362.246,21

100%

0,16

Tabela 10. Budżet PZOON Kępno z podziałem na różne źródła jego finansowania w latach 2012-2020:

LATA

242.262

254.766

269.465

362.246

1.329

1.278

1.538

1.436

0,00

243.076
1.307

17.579

2020

253.042

0,00

2019

1.421

0,00

2018

170.271

0,00

2017

1.495

32.828

2016

110.802

109.972

2015

1.344

117.615

2014

99.500

84.225

2013

1.133

Ilość
wydanych
orzeczeń

Budżet
Wojewody

Budżet
Powiatu

2012

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku do Zespołu wpłynęło 122 wniosków
o ustalenie niepełnosprawności oraz 1.270 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.
Głównym celem składania wniosków w przypadku dzieci do 16 roku życia było uzyskanie
zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast w przypadku osób powyżej 16 roku życia, podstawowym
celem dla którego składano wniosek było zatrudnienie, zaopatrzenie ortopedyczne,
karta parkingowa i zasiłek pielęgnacyjny.
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe przyczyny składania wniosków o ustalenie
niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.
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Tabela 11. Liczba i cel składanych wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności
Cel złożenia wniosku

Osoby po 16 roku życia
( liczba )

Odpowiednie zatrudnienie
Szkolenie
Uczestnictwo terapii zajęciowej
Konieczności zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze oraz
pomoce techniczne
Korzystania z systemu środowiskowego
wsparcia w samodzielnej egzystencji
Świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek pielęgnacyjny
Karta parkingowa
Inne (np. rehabilitacja)

RAZEM :

Osoby przed 16 rokiem życia
( liczba )

279
5
41
227

115
0
104
260
239
1.270

7
105
10
122

W porównaniu do roku 2019 nastąpił spadek ilości wniosków, które wpłynęły do PZOON o
125 wniosków.
W ramach posiadanego budżetu, Powiatowy Zespół w 2020 roku wydał 1.313 orzeczeń
dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, z czego:
• dla 1.252 osób ustalono stopień niepełnosprawności,
• 11 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności,
• 20 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,
• w 30 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowaniu z powodu zgonu
wnioskodawcy lub wycofania wniosku.
W przypadku ustalenia niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.) wydano 123 orzeczenia, z
czego:
• dla 106 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności,
• 9 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych
• 3 dzieciom odmówiono ustalenia niepełnosprawności
• w 5 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowania z powodu wycofania
wniosku.

Łącznie od 1.01.2020r. do 31.12. 2020r. wydano 1.436 orzeczeń.
Poniżej przedstawiono wykres obrazujący ilość wydanych orzeczeń w latach 2012 - 2020.
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Wykres nr 1

Poniżej przedstawione zostaną tabele oraz wykresy obrazujące ilość wydanych orzeczeń
w odniesieniu do wieku, płci, wykształcenia, czy gminy.
Najczęściej,

nasze

społeczeństwo

zaliczane

jest

do

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawności (wykres nr 2). Najwięcej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydano
dla mieszkańców w wieku powyżej 60 roku życia (wykres nr 3). Wydano nieznacznie więcej
orzeczeń dla mężczyzn niż kobiet (wykres nr 4).
Wykres nr

Liczba wydanych orzeczeń z podziałem na stopnie
niepełnosprawności

[Lekki]208
[Znaczny]344
Znaczny
Umiarkowany
Lekki

[Umiarkowany];
700
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Wykres nr 3

Wykres nr 4

Liczba wydanych orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności według podziału na płeć
Kobiety; 612
Mężczyźni; 640

Najwięcej orzeczeń o zaliczeniu do niepełnosprawności wydano dla dzieci

w wieku

pomiędzy 4 a 7 rokiem życia (wykres nr 5). Znacznie częściej, ustalano niepełnosprawność
dla chłopców niż dziewczynek (wykres nr 6).
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Wykres nr 5

Wykres nr 6

Liczba wydanych orzeczeń o zaliczeniu do osób
niepełnosprawnych według podziału na płeć

Mężczyźni; 65

Kobiety; 41
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Tabela nr 14. Liczba osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności oraz niepełnosprawności
z podziałem na gminy z uwzględnieniem wyroków sądowych

RAZEM

Liczba osób z
trzema
symbolam i
przyczyny
niepełn.

Liczba osób z
dwoma
symbolami
przyczyny
niepełn.

Perzów
Rychtal
Trzcinica
Ogółem

Łęka
Opatowska

Liczba osób z
jednym
symbolem
przyczyny
niepełn.

6
7
8

Kępno –obszar wiejski

Osoby zaliczone do osób niepełnosprawnych
(do 16 r.ż.)

RAZEM

Baranów
Bralin
Kępno miasto

Liczba osób z
trzema
symbolam i
przyczyny
niepełn.

1
2
3
4
5

Liczba osób z
jednym
symbolem
przyczyny
niepełn.

Gmina

Liczba osób z
dwoma
symbolami
przyczyny
niepełn.

Znaczny, umiarkowany, lekki stopień
niepełnosprawności

Lp.

112
67
294
182
39

53
33
110
66
20

5
5
14
12
5

170
105
418
260
64

11
8
21
14
7

2
1
7
6
3

0
1
0
1
1

13
10
28
21
11

41
46
75
856

24
25
16
347

2
2
4
49

67
73
95
1252

3
7
10
81

1
0
2
22

0
0
0
3

4
7
12
106

Spośród gmin wiejskich, najwięcej orzeczeń zarówno o stopniu niepełnosprawności jak i o
zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wydano dla mieszkańców gminy Baranów i Bralin.
Najmniej orzeczeń wydano dla mieszkańców gminy Perzów.

2. LEGITYMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje również legitymacje osób
niepełnosprawnych. Poniższa tabela przedstawia ilość legitymacji wydanych w 2020 roku.
Tabela nr 15.

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1

Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia
na podstawie ważnych orzeczeń o
niepełnosprawności

14

2

Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na
podstawie ważnych orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności

291

OGÓŁEM:

305
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3. KARTY PARKINGOWE

PZOON Kępno, na podstawie prawomocnego orzeczenia wydaje karty parkingowe,
w roku 2020:
• wpłynęło łącznie 405 wniosków o wydanie karty parkingowej dla osób
niepełnosprawnych, w tym 45 wniosków dotyczących mieszkańców z poza
Powiatu Kępińskiego;
• wydano łącznie 400 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz 1
kartę dla placówki przewożącej osoby niepełnosprawne;

Ponadto, pracownicy Powiatowego Zespołu udzielają informacji o uprawnieniach
przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie wydanego orzeczenia.

IX. INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PCPR
1.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
PCPR kontynuuje wparcie dla osób niepełnosprawnych w postaci usług asystenckich.

Zadania

asystenta

osoby

niepełnosprawnej

opierały

się

na

wspieraniu

ON

w codziennych sprawach. Praca asystenta nie ma charakteru usług opiekuńczych czy
pielęgnacyjnych. Podopieczni asystenta chętnie korzystali z tego wsparcia, które polegał m.in.
na pomocy w umówieniu wizyt u lekarzy, pomocy przy codziennych zakupach, czy
wspólnym wyjściu do kina. Z usług asystenta w 2020 roku korzystało 16 osób.
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X. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Potrzeby o charakterze inwestycyjnym, dotyczące uruchomienia i profesjonalnego
funkcjonowania potrzebnych w powiecie placówek pomocy społecznej:
1)

Utworzenie

Ośrodka Terapii Rodzin

/ Środowiskowego Centrum Zdrowia

Psychicznego.
2)

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu ponadgminnym.

3)

Utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

4)

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

5)

Utworzenie na terenie powiatu mieszkania chronionego dla dzieci opuszczających
rodziny zastępcze, całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy
pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe
ośrodki socjoterapii,

4)

Utworzenie Niebieskiego Pokoju do systemu wspierania rodzin w sytuacjach
kryzysowych.

Potrzeby PCPR w zakresie poprawy funkcjonowania jednostki:
1)

Zwiększenie środków na działalność bieżącą PCPR:
•

szkolenia kadry pomocy społecznej z terenu powiatu (przede wszystkim:
Interdyscyplinarnego, pracowników OPS) i szkolenia pracowników PCPR
przez specjalistów z zewnątrz);

•

umowy zlecenia ze specjalistami, by Punkt Interwencji Kryzysowej mógł
codziennie działać w godzinach popołudniowych.

2)

Zabezpieczenie pomieszczenia na specjalny pokój na spotkania rodziców
biologicznych z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych (z tzw.
„weneckim” lustrem i odpowiednim monitoringiem) – środki finansowe na
wyposażenie PCPR może pozyskać z zewnątrz.

3)

Konieczne uruchomienie systematycznej terapii rodzin.

4)

Systematyczne prowadzenie superwizji dla pracowników PCPR.

5)

Dużym utrudnieniem w opiece nad dziećmi w pieczy zastępczej jest słaba
dostępność do specjalistów tj. psychiatra dziecięcy, neurolog dziecięcy.

6)

Konieczność dodatkowego pomieszczenia dla PCPR/PZOON – składnica akt.
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XI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE ZA ROK 2020
Zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XVII/96/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 15
marca 2016r. Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Osób
doznających przemocy w rodzinie w Powiecie Kępińskim na lata 2016 – 2021 Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie poniżej przedstawia informację dotyczącą zrealizowanych zadań
w zakresie ww. Programu.
PRIORYTET 1: FUNKCJONOWANIE SYSTEMU WSPIERANIA RODZIN W
SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Cele szczegółowe :
Cel 1.1. Rozwój infrastruktury pomocy instytucjonalnej w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie
Zadania:
1.1.2 Funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej współpracującego z gminnymi
interdyscyplinarnymi zespołami na terenie gmin powiatu.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie działa Punkt Interwencji
Kryzysowej. W ramach Punktu udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna,
pedagogiczna i socjalna.

Pomoc prawna udzielana jest w godzinach popołudniowych

natomiast pomoc psychologiczna, pedagogiczna i socjalna również w godzinach
dopołudniowych tj. godzinach otwarcia Centrum. Szczegółowo działanie Punktu zostało
opisane na str. 19-22 sprawozdania z działalności Centrum.
1.1.3 Utworzenie Niebieskiego Pokoju do systemu wspierania rodzin w sytuacjach
kryzysowych.
Nie pozyskano środków z zewnątrz na utworzenie Niebieskiego Pokoju do systemu
wspierania rodzin w sytuacjach kryzysowych.
1.1.4 Uruchomienie punktu bezpłatnego poradnictwa prawnego na podstawie Ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej
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osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego w lokalach
udostępnionych przez gminy lub powiaty. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej udostępniony
został dla mieszkańców powiatu w Starostwie Powiatowym w Kępnie oraz w Urzędach Gmin
na terenie powiatu od poniedziałku do piątku.
Cel 1.2. Tworzenie i funkcjonowanie grup samopomocowych oraz zespołów
interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie działających w obszarze poradnictwa
specjalistycznego w tym rodzinnego.
1.2.1 Funkcjonowanie gminnych interdyscyplinarnych zespołów ds. przemocy w
rodzinie na terenie powiatu, współpraca między jednostkami zajmującymi się
problematyką przemocy.
W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, która nałożyła na gminy obowiązek utworzenia tzw. zespołów
interdyscyplinarnych.
W ich skład wchodzą przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających
w obszarze wsparcia społecznego. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu
przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym
patologią. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom
doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki
wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno techniczną zespołów zapewniają Ośrodki Pomocy Społecznej.
Na terenie Powiatu Kępińskiego funkcjonuje 7 gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Bralin
Baranów
Kępno
Perzów
Rychtal
Łęka Opat
Trzcinica

7
18
48
25
5
3
13

b.d.
9
46
15
8
6
9

22
23
77
30
28
10
23

4
3
0
6
8
3
1

12
11
12
10
13
11
13

Posiedzenia
grup
roboczych

Ilość osób
w GZI

Liczba
posiedzeń
Zespołu

Ilość
Zawiadomie
ń do
Prokuratury,
Sądu,
GKRPA i
inne

Ilość
zamkniętych
Niebieskich
Kart

Lp.

Ilość
założonych
Niebieskich
Kart

Gmina

Tabela nr 16 Zestawienie prac Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w 2020 roku

23
18
113
6
14
13
22
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1.2.2 Tworzenie grup samopomocowych
W 2020 roku nie prowadzono grup wsparcia dla osób doznających przemocy.
1.2.3 Doskonalenie i szkolenie kadr zawodowych pracujących na rzecz rodzin będących w
kryzysie.
W 2020 roku pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania
przemocy domowej. Nie były również organizowane szkolenia dla kadr zawodowych
pracujących na rzecz rodzin będących w kryzysie ze względu pandemię COVID-19 i
ograniczone możliwości.
Cel 2.1: Prowadzenie działalności informacyjnej
Zadania:
2.1.1 Tworzenie i uaktualnianie bazy danych dotyczących miejsc, osób, możliwości
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
Na bieżąco aktualizujemy bazę danych i w razie potrzeby dysponujemy tymi informacjami w
stosunku do osób zainteresowanych.
2.1.4. Rozpropagowywanie informacji (ulotek, plakatów i innych)

dotyczących

zjawiska przemocy i możliwości jej przeciwdziałania.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzystało i rozpowszechniało zakupione w 2019 roku
ulotki i plakaty dotyczące zjawiska przemocy i możliwości jej przeciwdziałania, celem
rozpropagowania ich wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także w celu edukowania ich
rodziców. Materiały informacyjne dotyczą głównie zjawiska cyberprzemocy, hejtu, mowy
nienawiści, przemocy rówieśniczej.
Cel 2.2: Prowadzenie działalności edukacyjnej
Zadania:
2.2.1.Organizowanie

kampanii,

konferencji

uwzględniających

problematykę

przeciwdziałania przemocy i agresji.
W 2020 roku PCPR złożył wniosek w ramach programu osłonowego pn.”Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.” Wniosek pt. „CYBERPRZMOC-MÓWIMY @STOP! zakładał m.in. organizację
konferencji dla pracowników oświaty i instytucji pomocowych uwzględniającej problematykę

str. 54

przeciwdziałania przemocy i agresji. Dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych planowano
zorganizować warsztaty, które zwiększyłyby wiedzę na temat cyberprzemocy, jej skutków
a także możliwość działania i uzyskania pomocy. Natomiast, dla rodziców młodzieży
planowano przeprowadzenie szkoleń, aby wyposażyć ich w wiedzę, która pozwoliłaby im
wychwytywać niepokojące zachowania u swoich dzieci i właściwie reagować. Niestety
wniosek nie uzyskał dofinansowania.
2.2.2 Współpraca z mediami oraz inicjowanie wymiany informacji pomiędzy mediami
i instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę i rozwiązywanie problemów
przemocy w rodzinie.
Nie prowadzono działań w tym zakresie.
2.2.3 Opracowywanie oraz upowszechnianie materiałów edukacyjnych w zakresu
profilaktyki przemocy w rodzinie.
Korzystano ze stworzonych we wcześniejszych latach materiałów edukacyjnych.
2.2.4 Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją.
W 2020 roku Centrum nie realizowało zadania ze względu na pandemię COVID – 19.
2.2.5 Organizowanie

różnych form spędzania wolnego czasu sprzyjających

zachowaniom nieagresywnym modelującym właściwe zachowania.
Przy PCPR funkcjonuje placówka wsparcia dziennego, która organizuje różne formy
spędzania wolnego czasu dla wychowanków pieczy zastępczej jak również dla dzieci i
młodzieży nie będącej w pieczy zastępczej, jednak ze względu na pandemię COVID-19, w
2020 roku, zajęcia zostały zawieszone.
2.2.6 Opracowanie i realizacja innowacyjnych programów szkolnych w zakresie
profilaktyki i prewencji przemocy realizowanych na terenie szkół.
Nie pozyskiwano środków ze względu na ograniczone możliwości realizacji spowodowane
pandemią COVID- 19.
2.2.7 Opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.
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W 2020 roku PCPR pozyskał dofinansowanie w kwocie 9.800zł na realizację programu
korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, jednakże z powodu braku
zgłoszeń sprawców przemocy, nie realizował Programu.

PRIORYTET

3.

ZWIĘKSZENIE

SKUTECZNOŚCI

DZIAŁAŃ

OSÓB

ZOBOWIĄZANYCH DO PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
Cel 3.1: Oddziaływanie na osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie, pośrednio lub
bezpośrednio przemocą w rodzinie.
Zadania:
3.1.1. Szkolenie osób zajmujących się zjawiskiem przemocy.
3.1.2. Konferencje dotyczące tematyki przemocy w rodzinie.
3.1.3. Działania ograniczające skutki wypalenia zawodowego tych osób.
Brak środków na realizację tych zadań. W ramach Programu Osłonowego, ogłoszonego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PCPR złożył wniosek na realizację zadań
zwiększających skuteczność działań osób zobowiązanych do przeciwdziałania przemocyopisane w celu 2.2.

/-/ Zuzanna Puchalska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
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