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I. Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zostało powołane Uchwałą Nr V/18/99
Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 1999r., w celu wykonywania zadań w zakresie pomocy
społecznej i polityki prorodzinnej. Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Nr 46.2011 Starosty Pilskiego
z dnia 26.09.2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zostało wyznaczone do pełnienia
funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Uchwalona w 2011r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi odrębny
element polityki rodzinnej państwa. Ustawa ta reguluje problematykę wspierania i systemu pieczy
zastępczej, w tym: działania profilaktyczne skierowane do rodzin dysfunkcyjnych lub
przeżywających trudności, budowanie mechanizmów pracy z rodziną dziecka, organizację pieczy
zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile prowadzi bardzo szeroką działalność na rzecz
mieszkańców powiatu w celu poprawy warunków ich życia. Realizuje w powiecie pilskim zadania
w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych oraz innych wynikających z przepisów prawa.
Realizacja poszczególnych zadań jest wykonywana przez fachową kadrę pracowników
zatrudnionych w niżej wymienionych działach lub na samodzielnych stanowiskach:
 Dyrektor;
 Zastępca Dyrektora – Inspektor d/s kontroli;
 Główny Księgowy – Dział Finansowo-Księgowy;
 Dział do Spraw Pieczy Zastępczej;
 Dział Organizacyjno – Administracyjny oraz Świadczeń;
 Dział Pomocy Instytucjonalnej;
 Dział Rehabilitacji Społecznej.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile we wszelkich swoich działaniach
koncentrują się na pracy nad polepszeniem sytuacji socjalno-bytowej, wiedzy prawnej, poziomu
funkcjonowania

psychospołecznego

oraz

możliwości

uczestniczenia

w

rehabilitacji,

a pomoc swoją adresują w szczególności do członków rodzin zastępczych oraz osób
niepełnosprawnych.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w 2017 r. działało na podstawie następujących
aktów prawnych:
 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868,
z późn. zm.);
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077,
z późn. zm.);
 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769,
z późn. zm.);
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2017r. poz. 697, z późn. zm.);
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1390);
 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r.,
poz. 882, z późn. zm.);
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511);
 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018r., poz. 450);
 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r.,
poz. 1579, z późn. zm.);
 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2017r., poz. 1851, z późn. zm.);
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz. U. 2012, poz. 954);
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015, poz. 926);
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007, Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.);
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964 z późn. zm.);
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 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010, Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.);
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie
szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 274
poz. 1620);
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 2004, Nr 63, poz. 587);
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 292 poz. 1720);
 Uchwały Nr V/18/99 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile;
 Uchwały Nr V/72/2007 Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, zmienionej Uchwałą Nr XII.112.2011
z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XXXI.300. 2013 z dnia 29 sierpnia 2013r.;
 Innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
budżetowych.
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II. Wydatki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej powiatu
pilskiego

Na terenie powiatu pilskiego w 2017 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne
pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
 Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie;
 Dom Pomocy Społecznej w Dębnie;
 Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie;
 Dom Pomocy Społecznej w Pile;
 Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie;
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile;
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego w Osieku nad Notecią;
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile, ul. Rydygiera 23;
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile;
 Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Pile – zadanie zlecone Centrum
Charytatywno-Opiekuńczemu „Caritas” pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile ze środków
Wojewody Wielkopolskiego.
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W 2017 roku jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej zrealizowały wydatki w wysokości 26.542.514,81 zł.
Tabela 1. Wykonanie wydatków w roku 2017:
Ogółem wydatki w ramach działalności PCPR w Pile

7.033.253,23 zł

w tym:
- bieżąca działalność PCPR w Pile

1.614.234,87 zł

- świadczenia pieniężne na wydatki związane z pieczą zastępczą

5.236.600,08 zł

Ogółem Domy Pomocy Społecznej

17.335.714,72 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie

3.225.076,50 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Dębnie

4.559.879,21 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie

3.013.314,41 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Pile

3.319.567.45 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie

3.217.877,15 zł

Ogółem Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

1.072.665,94 zł

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku n/Notecią

242.740,64 zł

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile, ul. Rydygiera

829.925,30 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Pile

701.376,00 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

399.758,15 zł

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizowało następujące programy:
 Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2017
„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – kwota realizowanego
programu 76.226,00 zł;
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile otrzymało dotację od Wojewody
Wielkopolskiego w wysokości 14.468,61 zł, przeznaczoną na dofinansowanie dodatku dla
pracowników socjalnych.
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Zrealizowane wydatki Domów Pomocy Społecznej:

17.335.714,72 zł

 Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie

3.225.076,50 zł

 Dom Pomocy Społecznej w Dębnie

4.559.879,21 zł

 Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie

3.013.314,41 zł

 Dom Pomocy Społecznej w Pile

3.319.567,45 zł

 Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie

3.217.877,15 zł

Wykres 1: Wykonanie wydatków Domów Pomocy Społecznej.
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Budżet Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:

1.072.665,94 zł

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku n/Not.

242.740,64 zł

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile, ul. Rydygiera 23

829.925,30 zł

Wykres 2: Wykonanie wydatków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
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Wykonanie wydatków Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
399.758,15 zł

Przemocy w Rodzinie w Pile

Wykonanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile
701.376,00 zł

Wykres 3: Wykonanie wydatków Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Pile.
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III.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania powiatu pilskiego dotyczące
rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych. Celem tych działań jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Powiatowe Centrum Rodziny w Pile prowadzi specjalistyczne poradnictwo, organizuje
opiekę w rodzinach zastępczych, zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub
częściowo pozbawionym opieki rodziców biologicznych, w szczególności przez organizowanie
i prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży.
Oprócz pomocy finansowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oferuje pomoc
przy integracji ze środowiskiem osób mających

trudności w przystosowaniu się do życia,

młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego.
Prowadzi również działalność informacyjną, mającą na celu przybliżenie istniejących praw
i uprawnień posiadanych przez takie osoby.
Zajmujemy się także organizacją szkoleń i doskonaleniem zawodowym kadr
społecznej z terenu powiatu oraz doradztwem

metodycznym kierownikom i pracownikom

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.
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pomocy

1. Piecza zastępcza

W związku z wejściem w życie w 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej Starosta Pilski Zarządzeniem Nr 46.2011 z dnia 26 września 2011 roku wyznaczył
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zajmuje się realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu prawidłowego wykonywania zadań
ustawy w tut. Centrum został utworzony Dział ds. Pieczy Zastępczej, który dzieli się na:
1. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
oraz
2. Instytucjonalną pieczę zastępczą.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile swoją działalność prowadzi zatrudniając
specjalistów z zakresu pracy socjalnej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów,
pedagogów oraz kierownika. Wykwalifikowana kadra realizuje zadania wynikające z ustawy
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Pracownicy systematycznie podnoszą kwalifikacje
zawodowe, aby sprostać oczekiwaniom i wymaganiom wobec swoich beneficjentów.
Zespół ds. pieczy zastępczej zatrudniony w tut. Centrum swoje działania realizuje na terenie
powiatu pilskiego, a jego strukturę przedstawia Tabela 2.
Tabela 2: Struktura zatrudnienia zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Pile

Lp.

Stanowisko

Wymiar etatu

1

Kierownik zespołu

1

2

Psycholog

2

3

Pracownik socjalny

5

4

Pedagog

0,5

5

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

2,6
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Staramy się, aby pracownicy systematycznie podnosili swoje kwalifikacje. I tak w roku 2017
wzięli oni udział w następujących szkoleniach:
 Interwencja kryzysowa – 2 osoby;
 Dialog motywujący – 8 osób;
 Nowoczesne metody pomagania w pracy telefonów zaufania – 4 osoby;
 Praca z osobami niepełnoletnimi – sprawcami przemocy w rodzinie – 3 osoby;
 Kształtowanie wizerunku pomocy społecznej – 1 osoba;
 Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy – 12 osób;
i konferencjach:
 Rodzic zastępczy i specjalista – skuteczny duet – 9 osób;
 Zaburzenia ze spektrum autyzmu – poznaję i rozumiem – 10 osób;
 Zagrożenia i uzależnienia związane z mediami – 9 osób;
 Narkomania problemem społecznym młodego pokolenia – 8 osób
W roku 2017 do zadań Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej należało w szczególności:
1. prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2. wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia
szkolenia, opinii o spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy
zastępczej;
3. współorganizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4. zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom
prowadzącym rodzinne domy dziecka;
5. zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenia ich kwalifikacji,
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
6. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą;
7. organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy;
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8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z pcpr, ops, sądami i ich organami
pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami, związkami
wyznaniowymi, organizacjami społecznymi;
9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, oraz zapewnienie dostępu do
specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej i reedukacyjnej, rehabilitacyjnej;
10. zapewnienie

pomocy prawnej

osobom

sprawującym

rodzinną

pieczę

zastępczą,

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej, opiniowanie na potrzeby sądu rodzin zastępczych;
12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej;
13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych;
14. zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym poradnictwa, mającego
na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałania zjawiska
wypalenia zawodowego;
15. opracowywanie corocznych sprawozdań z efektów pracy;
16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17. sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka;
18. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie
może sprawować opieki nad dzieckiem;
19. udzielanie rodzinom zastępczym pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy
zastępczej oraz w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
20. przygotowanie planów pomocy dziecku w porozumieniu z rodziną zastępczą;
21. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
22. pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze;
23. opracowanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
24. sporządzanie rejestrów i sprawozdań.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile prowadzi dla rodzin zastępczych i dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zarówno
w siedzibie Centrum, jak i w miejscu zamieszkania rodzin. Wszyscy pracownicy, aby podnieść
jakość swojej pracy, aktywnie uczestniczą w życiu rodzin zastępczych, a przede wszystkim reagują
na wszelkie zgłaszane potrzeby.
Cały personel podejmuje szereg inicjatyw, których celem jest niesienie rodzinom zastępczym
szeroko

pojętego

wsparcia.

Współpracujemy

aktywnie

z

pracownikami

socjalnymi,

koordynatorami, asystentami rodzin, poradniami i przychodniami, sądami, organizacjami
pozarządowymi, gronem pedagogicznym, a także ze środowiskiem biologicznym dziecka.
Aktywnie poszukujemy wolontariuszy. W swojej pracy staramy się wspomagać rodziny zastępcze
i umieszczone w nich dzieci w rozwiązywaniu trudności i problemów: wychowawczych,
edukacyjnych, interpersonalnych i dnia codziennego. W roku 2017 najczęściej rozwiązywane
problemy dotyczyły:
 trudności wychowawczych związanych z niewłaściwym zachowaniem się dziecka w domu
lub poza nim;
 zachowań buntowniczych w okresie dojrzewania;
 trudności w relacjach z małoletnimi przebywającymi w rodzinach zastępczych;
 obniżonej motywacji do nauki i wypełniania obowiązków szkolnych;
 przejawiania zachowań sugerujących uzależnienie technologiczne (nadmierne korzystanie
z

telefonu

komórkowego,

tableta,

laptopa

itp.),

od

nikotyny

czy

substancji

psychoaktywnych;
 budowanie relacji z rodzicami biologicznymi;
 nadpobudliwości psychoruchowej oraz trudności emocjonalnych.
Prowadzona

była

systematycznie

przeprowadzane

były

badania

diagnoza

psychologiczne

psychofizyczna
dla

rodzin

dla

małoletnich

zastępczych

dzieci,

niezawodowych

i zawodowych, a także dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w swojej codziennej pracy starają
się umożliwić dzieciom powrót do rodziny biologicznej, a jeśli jest to niemożliwe podjęte zostają
działania zmierzające do przysposobienia dziecka i wychowania go w środowisku zastępczym.
Wspólnie z rodzinami zastępczymi przygotowujemy również dzieci do godnego, samodzielnego
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i niezależnego życia.
Nasze działania zobrazują liczby, i tak w roku 2017:
 psycholodzy sporządzili 121 opinii psychologicznych
 160 rodzin skorzystało z porad psychologów udzielonych w ramach poradnictwa
specjalistycznego


psycholodzy wspólnie z pedagogami

sporządzili 57 diagnoz psychofizycznych dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej
 sporządzono 480 ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej wraz
z opiniami o zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej, które następnie były
przekazywane do właściwych sądów
 sporządzonych

zostało ponadto 886 dokumentów dot. sytuacji dziecka umieszczonego

w pieczy zastępczej
 dokonano 95 ocen rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego.
Ocen

dokonywano

pod

względem

predyspozycji

do

pełnienia

powierzonej

im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy
 dokonano 61 ocen sytuacji osób pełnoletnich, pozostających na zasadach rodziny zastępczej
 sporządzono

również

148

dokumentów

opisujących

aktualną

sytuację

osób

usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą i założyły własne gospodarstwa
domowe
 zaopiniowano 24 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Dzięki zatwierdzonemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr 8/201/RZ z dnia
27 marca 2014r. programowi „Serce na dłoni” posiadamy kwalifikacje do samodzielnego szkolenia
kandydatów do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci pozbawionych opieki
ze strony rodziców biologicznych.
Na terenie powiatu pilskiego przebywało w pieczy zastępczej, w roku sprawozdawczym,
łącznie 333 dzieci. Natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2017r., funkcjonowały w powiecie
164 rodziny, w których przebywało 270 dzieci:
 rodziny spokrewnione – 95, w których przebywało 132 dzieci;
 rodziny niezawodowe – 56, w których przebywało 91 dzieci ;
 rodziny zawodowe – 10, w których przebywało 36 dzieci;
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 rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – 3, w których przebywało
11 dzieci.
Na terenie powiatu działała również jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu
rodzinnego, w której przebywało w roku 2017 8 dzieci.
Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz liczba rodzin jest zmienna.
Główny wpływ na taki stan mają uwarunkowania zachodzące w rodzinach biologicznych, kiedy
ze względu na niemożność sprawowania opieki i wychowania dzieci, przy jednoczesnym
wyczerpaniu wszelkich możliwości pomocy, sądy rodzinne stają przed koniecznością wydania
orzeczeń, na mocy których dzieci trafiają do pieczy zastępczej.
W roku 2017 na terenie powiatu pilskiego utworzonych zostało 21 rodzin zastępczych.
Do najczęstszych powodów umieszczenia dzieci w pieczy był przede wszystkim:
 alkoholizm rodziców;
 bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
 półsieroctwo.
Rozwiązanych zostało

natomiast 27 rodzin zastępczych. Było to spowodowane m.in.

powrotem dzieci do środowiska naturalnego, uzyskaniem pełnoletności przez dzieci czy też
założeniem przez usamodzielniające się osoby własnego gospodarstwa domowego.
W roku 2017 zostały zorganizowane dla rodzin zastępczych dwie konferencje pt.:
1. Zagrożenia i uzależnienia związane z mediami
2. Narkomania problemem społecznym młodego pokolenia.
Rodziny zastępcze również samodzielnie podnoszą swoje kompetencje oraz kwalifikacje
poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Dotyczą one głównie poprawy umiejętności
wychowawczych, zapobiegania wypaleniu zawodowemu czy umiejętności rozwiązywania
problemów wychowawczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w roku 2017 współrealizowało projekt
pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim”, w ramach którego
zorganizowano siedmiodniowe szkolenia wyjazdowe, w których udział zadeklarowało i wzięło:
 6 rodzin zastępczych i 7 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 14 osób
stanowiących otoczenie rodziny;
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 5 rodzin zastępczych i 8 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz 14 osób
stanowiących otoczenie rodziny.
Tematyka zajęć dotyczyła rozpoznawania i zapobiegania uzależnień u dzieci. Ponadto dla
beneficjentów projektu zostały zorganizowane spotkania z seksuologiem oraz spotkania
podejmujące tematykę praw rodziny zastępczej i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysu
i przeżywania straty.
Wszyscy pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej aktywnie współpracują
z rodzinami zastępczymi. Odbywa się to poprzez wizyty monitorujące sytuację dziecka i rodziny
zastępczej, wspomaganie rodziny w rozwiązywaniu problemów dzieci i osób usamodzielniających
się, wzmacnianie kompetencji rodzin, udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
a w razie konieczności wsparcie rodzin w kontaktach z innymi instytucjami.
W 2017r. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano
kwotę 3.138.092,80 zł. Wysokość pomocy pieniężnej zależna jest m.in. od stanu zdrowia dziecka
bądź posiadanego przez nie orzeczenia o niepełnosprawności.
Podstawowym

kryterium

wysokości

świadczenia był

Świadczenie na jedno dziecko dla rodzin zastępczych

rodzaj rodziny zastępczej.

spokrewnionych wynosiło 660,00 zł

miesięcznie, natomiast dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych była to kwota
1.000,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.
Rodzinom

zastępczym,

w

których

umieszczono

dziecko

z

orzeczeniem

o niepełnosprawności, przysługiwał dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego
dziecka w wysokości nie niższej niż 200,00 zł miesięcznie.
Na mocy przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
wypłacało rodzinom zastępczym dodatek wychowawczy „500+”, który przysługuje na wszystkie
dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego.
Przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacja w wysokości 1.477.430,00 zł została
wydatkowana w kwocie 1.473.317,07 zł, z tego:
 na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych wydatkowano na wypłatę dodatków
wychowawczych wraz z 1% kosztów obsługi kwotę 1.425.100,07 zł;


na dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią
wydatkowano na wypłatę dodatków wychowawczych wraz z 1% kosztów obsługi
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kwotę 48.217,00 zł.
Rodzinom

zastępczym

zawodowym

przysługiwało

comiesięczne

wynagrodzenie

wraz z pochodnymi za sprawowanie tej funkcji. Ogólna wysokość wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych zawodowych w 2017 roku wyniosła 446.349,41 zł,

w tym 3 osoby w ramach

zawartych umów świadczyły pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi
w rodzinach zastępczych zawodowych oraz przy pracach gospodarskich w tych rodzinach, a środki
przeznaczone na ich wynagrodzenie wyniosły 29.188,88 zł.
Oprócz wypłaty świadczeń PCPR w Pile poniosło wydatki z tytułu przekazywania do Gmin
kwoty 21.529,23 zł. tytułem partycypacji w dochodach z tytułu odpłatności za pobyt:
a) 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej od 1 rodzica biologicznego
w łącznej kwocie 1.619,81 zł;
b) 44 dzieci w rodzinach zastępczych od 38 rodziców biologicznych w łącznej kwocie
19.909,42 zł.
Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice ponoszą
miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Opłata ta ustalona jest na drodze decyzji
administracyjnej w oparciu o przepisy prawa, w tym Uchwałę Nr XII.113.2011 Rady Powiatu
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011r. Wpłaty na rachunek tut. Centrum
w roku 2017 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 64.098,60 zł,
natomiast za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 4.069,57 zł.
W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uzyskało dochód na pokrycie 10% wydatków
na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
oraz dochód na pokrycie 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka odpowiednio,
w drugim i każdym następnym roku pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Łączna liczba
dzieci objętych ww. wydatkami ponoszonymi przez gminy wynosiła 189 . Łączna kwota pozyskana
z tego tytułu wyniosła 635.430,52 zł.
Ponadto w 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile zgodnie z art. 191
ust. 10 ww. ustawy uzyskało dochód na pokrycie 10% średnich miesięcznych wydatków
w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz 30% średnich
miesięcznych wydatków w drugim roku i 50% średnich miesięcznych wydatków w trzecim
i kolejnym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Łączna liczba dzieci
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objętych ww. wydatkami ponoszonymi przez gminy wynosiła 38. Łączna kwota pozyskana
z tego tytułu 685.395,13 zł.
Powyższy dochód uzyskiwany był od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej.
Łączna kwota dochodu wyniosła 1.320.825,65 zł z tego:
1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie
zastępczej z następujących gmin:
 Gmina Piła

33.905,77 zł

 Gmina Ujście

2.965,99 zł

 Gmina Wyrzysk

17.177,97 zł

 Gmina Kaczory

1.417,09 zł

 Gmina Miasteczko Krajeńskie

1.374,20 zł

 Gmina Łobżenica

2.611,92 zł

 Gmina Wysoka

6.121,54 zł

 Gmina Szydłowo

3.223,69 zł

Wykres

4:

Struktura

wydatków

gmin

na

pokrycie

w pierwszym roku pobytu w rodzinach zastępczych.
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10%

wydatków

na

opiekę

i

wychowanie

dzieci

2. 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w pierwszym roku pobytu dziecka
uzyskano z następujących gmin:
 Gmina Piła

21.329,70 zł

 Gmina Ujście

7.380,60 zł

 Gmina Kaczory

4.465,59 zł

 Gmina Wysoka

117,14 zł

Wykres

5:

Struktura

wydatków

gmin

na

pokrycie

10%

wydatków

na

opiekę

i

wychowanie

dzieci

w pierwszym roku pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dzieci
w rodzinach zastępczych uzyskano z następujących gmin:
 Gmina Piła

74.140,91 zł

 Gmina Ujście

1.478,00 zł

 Gmina Wyrzysk

16.722,50 zł
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 Gmina Kaczory

14.312,59 zł

 Gmina Łobżenica

7.863,86 zł

 Gmina Wysoka

6.855,40 zł

 Gmina Szydłowo

5.015,54 zł

Wykres

6:

Struktura

wydatków

gmin

na

pokrycie

30%

wydatków

na

opiekę

i

wychowanie

dzieci

w drugim roku pobytu w rodzinach zastępczych.

4. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych uzyskano z następujących gmin:
 Gmina Piła

198.644,91 zł

 Gmina Ujście

14.999,04 zł

 Gmina Kaczory

13.975,44 zł

 Gmina Wysoka

6.325,77 zł
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Wykres

7:

Struktura

wydatków

gmin

na

pokrycie

30%

wydatków

na

opiekę

i

wychowanie

dzieci

w drugim roku pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

5. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i każdym kolejnym roku
pobytu dzieci w rodzinach zastępczych uzyskano z następujących gmin:
 Gmina Piła

235.553,64 zł

 Gmina Ujście

45.950,00 zł

 Gmina Wyrzysk

66.982,26 zł

 Gmina Kaczory

27.810,74 zł

 Gmina Łobżenica

38.057,08 zł

 Gmina Wysoka

20.946,50 zł

 Gmina Szydłowo

4.943,33 zł
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Wykres 8: Struktura wydatków gmin na pokrycie 50% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w trzecim i każdym
kolejnym roku pobytu w rodzinach zastępczych.

6. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i każdym kolejnym roku
pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych uzyskano z następujących gmin:
 Gmina Piła

301.237,05 zł

 Gmina Miasteczko Krajeńskie

90.209,43 zł

 Gmina Łobżenica

19.263,47 zł

 Gmina Kaczory

7.446,99 zł
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Wykres 9: Struktura wydatków gmin na pokrycie 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i każdym
kolejnym roku pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile uzyskało również dochód
w wysokości 838,71 zł z tytułu zwrotu od powiatu drawskiego wydatków na pokrycie kosztów
utrzymania 1 dziecka pochodzącego z terenu w/w powiatu w niezawodowej rodzinie zastępczej,
porzuconego bezpośrednio po urodzeniu w szpitalu. Małoletni przebywał w rodzinie zastępczej
do 26.01.2017r.
W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przekazało również środki
z tytułu zwrotu wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w innych powiatach w łącznej kwocie 39.742,30 zł, z czego:
 kwotę 464,62 zł przekazano powiatowi lipnowskiemu z tytułu zwrotu kosztów utrzymania
1 dziecka pochodzącego z powiatu pilskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Lipnie na miejscu interwencyjnym (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej na miejsca interwencyjne nie zawiera się porozumienia) za okres
od 29.03.2017r. do 31.03.2017r.
 kwotę 9.907,93 zł przekazano powiatowi słupeckiemu z tytułu zwrotu kosztów utrzymania
1 dziecka pochodzącego z powiatu pilskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Lądku na miejscu interwencyjnym (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej na miejsca interwencyjne nie zawiera się porozumienia) za okres
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od 23.10.2017r. do 31.12.2017r.
 kwotę 2.445,18 zł przekazano powiatowi wągrowieckiemu z tytułu zwrotu kosztów
utrzymania 1 dziecka pochodzącego z powiatu pilskiego w Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Wągrowcu na miejscu interwencyjnym (zgodnie z ustawą o wspieraniu
rodziny

i

systemie

pieczy

zastępczej

na

miejsca

interwencyjne

nie

zawiera

się porozumienia) za okres od 13.12.2017r. do 31.12.2017r.
 kwotę 26.924,57 zł przekazano powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu z tytułu zwrotu
kosztów utrzymania 1 dziecka w pogotowiu rodzinnym w Trzciance (zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na miejsce w pogotowiu rodzinnym
nie zawiera się porozumienia) za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
W tym pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie 12.000,00 zł, wynagrodzenie
rodziny zastępczej w kwocie 12.249,97 zł oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie
2.674,60 zł.
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2. Usamodzielnienia i pomoc dla osób usamodzielnianych
Osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na
bieżąco uzyskują wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Pracownicy
tutejszego Centrum opracowują wspólnie z wychowankami i ich opiekunami indywidualny
program usamodzielnienia, który wyznacza zadania i cele pomocne w realizacji tego procesu.
W 2017 roku sporządzono 17 programów usamodzielnienia dla osób opuszczających rodziny
zastępcze oraz 11 programów dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakład poprawczy.
Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,
placówkę

opiekuńczo–wychowawczą

lub

regionalną

placówkę

opiekuńczo–terapeutyczną,

w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu,
przyznaje się pomoc:
 pieniężną na usamodzielnienie;
 pieniężną na kontynuowanie nauki;
 na zagospodarowanie.
W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile udzieliło pomocy pieniężnej
na kontynowanie nauki, za okres od stycznia do grudnia, według następującego zestawienia:
Pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki

Usamodzielniani
z rodzin zastępczych

Usamodzielniani
z placówek
opiekuńczowychowawczych

Liczba osób

68

17

Usamodzielniani
z młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych,
zakładów
poprawczych
4

Liczba świadczeń

571

108

30

Kwota świadczeń

282.206,42 zł

51.688,76 zł

15.104,60 zł

Placówki i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Zakłady Poprawcze:
 kontynuowanie nauki – 66.793,36 zł
 liczba świadczeń – 138
 liczba osób – 21
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Usamodzielnienia z rodzin zastępczych:
 kwota – 79.176,00 zł
 liczba świadczeń – 15
 liczba osób – 15
Usamodzielnienia z placówek:
 kwota – 30.132,00 zł
 liczba świadczeń – 5
 liczba osób – 5
z czego: 2 osoby i 2 świadczenia z MOW i ZP, na łączną kwotę 10.332,00 zł.

W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile udzieliło pomocy dla
usamodzielnianych na zagospodarowanie, za okres od stycznia do grudnia, według poniższego
zestawienia:
Zagospodarowanie

Usamodzielniani
z rodzin zastępczych

Usamodzielniani
z placówek
opiekuńczowychowawczych

Liczba osób

10

3

Usamodzielniani
z młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych,
zakładów
poprawczych
3

Liczba świadczeń

10

3

3

Kwota świadczeń

14.999,00 zł

4.500,00 zł

15.498,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile udzieliło również w roku 2017 pomocy
pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinach
pomocowych funkcjonujących w okresie od stycznia do grudnia, według poniższego zestawienia:
 rodziny spokrewnione:
liczba rodzin: 111
kwota: 1.135.497,96 zł
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 rodziny niezawodowe:
liczba rodzin: 67
kwota: 1.141.299,76 zł
 rodziny zawodowe:
liczba rodzin: 14 (w tym jedna rodzina zawodowa stała się niezawodową)
kwota: 513.702,61 zł
w tym:
o rodzina zawodowa specjalistyczna:
liczba rodzin: 1
kwota: 28.800,00 zł
o rodzina zawodowa typu pogotowia rodzinnego:
liczba rodzin: 3
kwota: 101.178,50 zł.
W roku 2017 zawarte zostały dwie umowy na pełnienie funkcji rodzin pomocowych:
 jedna rodzina pomocowa dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia
rodzinnego – wypłacono świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dwójki dzieci
w łącznej wysokości 1.870,97 zł oraz świadczenie za pełnienie funkcji rodziny pomocowej
w kwocie 400,00 zł;
 jedna rodzina pomocowa dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia
rodzinnego – nie wypłacono świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci oraz
świadczenia za pełnienie funkcji rodziny pomocowej w związku z urlopowaniem dzieci
w okresie pełnienia funkcji rodziny pomocowej.
Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

Pile

w

roku

2017

udzieliło

pomocy

na zagospodarowanie dla rodzin zastępczych w postaci jednorazowych świadczeń pieniężnych
na pokrycie niezbędnych

kosztów

związanych z potrzebami przyjmowanych do rodzin

zastępczych małoletnich dzieci, według poniższego zestawienia:
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 rodziny spokrewnione:
liczba rodzin: 1
liczba dzieci: 2
kwota: 1.500,00 zł
 rodziny niezawodowe:
liczba rodzin: 8
liczba dzieci: 14
kwota: 8.600,00 zł
 rodziny zawodowe:
liczba rodzin: 6 (w tym 3 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego)
liczba dzieci: 17 (w tym 10 dzieci z pogotowia rodzinnego)
kwota: 7.540,00 zł (w tym 4.350,00 zł dla rodzin pełniących funkcję pogotowia
rodzinnego).
W roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile udzieliło dofinansowania
do wypoczynku trójce dzieci z dwóch rodzin spokrewnionych, na łączną kwotę 1.300,00 zł.
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3. Porozumienia

3.1.

Rodziny zastępcze

W powiecie pilskim na dzień 31 grudnia 2017 roku w rodzinach zastępczych na podstawie
postanowień sądów umieszczonych było 15 dzieci z innych powiatów i są to kontynuacje
porozumień z lat ubiegłych oraz zawarte nowe porozumienia w roku 2017:
 w 2005 roku umieszczono 3 dzieci;
 w 2008 roku umieszczono 3 dzieci;
 w 2009 roku umieszczono 2 dzieci;
 w 2012 roku umieszczono 2 dzieci (1 porozumienie zakończone w 2017r. z powiatem
nakielskim);
 w 2013 umieszczono 1 dziecko;
 w 2015 roku umieszczono 3 dzieci;
 w 2017 roku umieszczono 3 dzieci (1 porozumienie zakończone w 2017r. z powiatem
złotowskim).
W związku z przedmiotowymi porozumieniami należna dotacja dla powiatu pilskiego
z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, złotowskiego, chodzieskiego, wałeckiego, nakielskiego,
Miasta Siemianowice Śl., Miasta Szczecin i Miasta Koszalin w 2017 roku wyniosła 155.259,61 zł.
Natomiast do dnia 31 grudnia 2017 roku 32 dzieci pochodzących z powiatu pilskiego
umieszczonych zostało w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i są to kontynuacje
porozumień zawartych w ubiegłych latach oraz nowo zawarte porozumienia w 2017 roku:
 w 2004 roku umieszczono 6 dzieci (1 porozumienie zakończone w 2017r. z powiatem
chodzieskim);
 w 2005 roku umieszczono 3 dzieci (1 porozumienie zakończone w 2017r. z powiatem
bydgoskim);
 w 2006 roku umieszczono 1 dziecko;
 w 2007 roku umieszczono 2 dzieci;
 w 2008 roku umieszczono 1 dziecko (1 porozumienie zakończone w 2017r. z powiatem
drawskim);


w 2009 roku umieszczono 2 dzieci;



w 2010 roku umieszczono 2 dzieci (1 porozumienie zakończone w 2017r. z powiatem
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złotowskim);


w 2012 roku umieszczono 2 dzieci;



w roku 2013 umieszczono 4 dzieci



w 2014 roku umieszczono 7 dzieci;



w 2015 roku umieszczono 3 dzieci;



w 2016 roku umieszczono 2 dzieci (1 porozumienie zakończone w 2017r. z powiatem
złotowskim);



w 2017 roku umieszczono 2 dzieci.

W ramach zawartych do dnia 31 grudnia 2017 roku porozumień z innymi powiatami: wałeckim,
bydgoskim, miastem Poznań, wągrowieckim, złotowskim, chodzieskim, nakielskim, czarnkowskotrzcianeckim, drawskim, piaseczyńskim, świdwińskim, poznańskim, kępińskim, prudnickim,
grójeckim, miastem Szczecin, chojnickim, kaliskim, pleszewskim oraz sokołowskim w 2017 roku
kwota dotacji dla innych powiatów wyniosła 485.280,18 zł.
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3.2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze
W powiecie pilskim na dzień 31 grudnia 2017r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej
umieszczonych było na podstawie postanowienia sądu 2 dzieci i są to kontynuacje porozumień
zawartych w latach ubiegłych.
Łączna kwota dotacji z tego tytułu przysługująca powiatowi pilskiemu z miasta Wrocław
i powiatu koszalińskiego w 2017r. wyniosła 122.957,36 zł.
Natomiast na dzień 31 grudnia 2017r. na podstawie postanowień sądów umieszczonych
jest 37 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów
i są to kontynuacje porozumień z lat poprzednich oraz zawarte nowe porozumienia w 2017 roku:
 w 2006 roku umieszczono 1 dziecko;
 w 2007 roku umieszczono 1 dziecko;
 w 2011 roku umieszczono 1 dziecko (1 porozumienie zakończono w 2017r. z powiatem
chodzieskim);
 w 2012 roku umieszczono 1 dziecko;
 w 2013 roku umieszczono 8 dzieci (1 porozumienie zakończono w 2017r. z powiatem
kaliskim);
 w 2014 roku umieszczono 3 dzieci (1 porozumienie zakończono w 2017r. z powiatem
szamotulskim);
 w 2015 roku umieszczono 12 dzieci (3 porozumienia zakończono w 2017r. z powiatem
pleszewskim);
 w 2016 roku umieszczono 12 dzieci;
 w 2017 roku umieszczono 5 dzieci (1 porozumienie zakończono w 2017r. z powiatem
wągrowieckim).
Łączna

kwota

dotacji

dla

powiatów:

chodzieskiego,

złotowskiego,

kaliskiego,

lipnowskiego, szamotulskiego, sępoleńskiego, bocheńskiego, myśliborskiego, pleszewskiego,
kościerskiego, Miasta Poznań, gnieźnieńskiego, rawickiego oraz wągrowieckiego w 2017r.
wyniosła 1.862.213,69 zł.
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4. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Zadania te są realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych i obejmują następujące kierunki działań:
 dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych;
 dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze;
 dofinansowanie

do

likwidacji

barier

architektonicznych,

barier

technicznych

i w komunikowaniu się;
 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 dofinansowanie usług tłumacza języka migowego;
 dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w 2017r. na realizację powyższych
zadań otrzymało kwotę 3.789.972,00 zł, z czego:
 226.507,00 zł – dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych;
 513.170,00 zł – dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze;
 63.137,00 zł – dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się;
 27.898,00 zł – dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki osób niepełnosprawnych;
 2.959.260,00 zł – dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Turnusy rehabilitacyjne są aktywną formą rehabilitacji z elementami wypoczynku, mającą na
celu poprawę sprawności, wyrobienia zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób
niepełnosprawnych. Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w zorganizowanej grupie i trwają 14 dni.
Dofinansowanie PFRON do turnusu zawiera się w granicach 20-30% (zależnie od stopnia
niepełnosprawności) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
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w poprzednim kwartale. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności.
Dofinansowanie to odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
Osoba niepełnosprawna sama wyszukuje dla siebie odpowiedni turnus rehabilitacyjny. Należy
pamiętać, że musi on być zgodny z zaleceniami lekarza, jak również musi być organizowany
w ośrodku mającym odpowiednie uprawnienia.
Wysokość środków przyznanych w 2017r. na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz
ich wydatkowanie przedstawia poniższe zestawienie:

Ilość

Liczba

Kwota

Limit

%

złożonych

wypłaconych

wypłaconych

środków

wykorzystania

wniosków

dofinansowań

dofinansowań w zł

w zł

środków

277

136

226.507,00

226.507,00

100%

dorośli

207

72

121.969,00

dzieci

70

64

104.538,00

Ogółem
w tym:

Wysokość otrzymanych środków oraz ilość złożonych wniosków pozwoliły w 2017r.
na przyznanie dofinansowania dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom posiadającym
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Z powodu niewystarczającej ilości

środków w 2017r. o dofinansowanie mogły ubiegać się osoby, które nie otrzymały dofinansowania
w poprzednim roku oraz dzieci i młodzież ucząca się, do 24 roku życia.
Pomimo przyjęcia powyższych zasad 141 wnioskodawców nie otrzymało dofinansowania.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
W 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dofinansowało ze środków PFRON
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych odbywa się
na podstawie faktur. Możliwe jest dofinansowanie tylko tych przedmiotów, które w części
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są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość dofinansowania może wynosić do 150%
przyznanej refundacji przez NFZ.
Wysokość środków przeznaczonych na ten cel oraz ich wykorzystanie przedstawia poniższe
zestawienie:
Ilość

Liczba

Kwota

Limit

%

złożonych

wypłaconych

wypłaconych

środków

wykorzystania

wniosków

dofinansowań

dofinansowań

w zł

środków

513.170,00

100%

w zł
Ogółem

658

608

513.170,00

dorośli

572

524

423.547,00

dzieci

86

84

89.623,00

w tym:

Ze względu na zbyt

małą ilość środków wysokość dofinansowania wynosiła

100% refundacji przyznanej przez NFZ. 50 osób nie otrzymało dofinansowania z powodu nie
spełnienia wymogów formalnych (brak orzeczeń, przekroczenie dochodu, brak dofinansowania
NFZ).

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
O

przyznanie

dofinansowania

do

sportu,

kultury,

rekreacji

i

turystyki

osób

niepełnosprawnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania może wynosić do 60% kosztów zadania.
W

roku

2017

pięć

organizacji

pozarządowych

działających

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych złożyło 7 wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych. Dofinansowanie przyznano wszystkim wnioskodawcom w wysokości:
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Piły

3.840,00 zł

2) Polski Związek Niewidomych

10.000,00 zł

3) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

5.000,00 zł

4) Towarzystwo Pomocy Chorym

4.688,00 zł

5) Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek

4.370,00 zł.
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Ze

względu

na

zbyt

małą

ilość

środków

wysokość

dofinansowania

w

2017r.

do powyższego zadania wynosiła do 40% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż
5.000,00 zł na jeden wniosek.

Dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość dofinansowania może wynieść do 90%
poniesionych kosztów. Z powodu zbyt małej ilości środków przyjęto, że w 2017r. wysokość
dofinansowania będzie wynosić 50% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 8.000,00 zł
dla jednego wnioskodawcy.
Poniższe zestawienie przedstawia wysokość środków oraz ich wykorzystanie w 2017r.
Ilość

Liczba

Kwota

Limit

%

złożonych

wypłaconych

wypłaconych

środków

wykorzystania

wniosków

dofinansowań

dofinansowań

w zł

środków

63.137,00

100%

w zł
Ogółem

32

17

63.137,00

dorośli

28

15

54.038,00

dzieci

4

2

9.099,00

w tym:

Dofinansowania przedstawione w tabeli były przeznaczone na likwidację:
 barier architektonicznych

32.918,00 zł

 barier w komunikowaniu się

12.899,00 zł

 barier technicznych

17.320,00 zł
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Stwarzanie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, które
ukończyły 16. rok życia i zostały zakwalifikowane w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności
do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w warsztatach. Rozporządzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej szczegółowo określa zadania,
jakie ma realizować ta instytucja. Są to zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,
zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę
niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej możliwości.
Na

terenie

powiatu

pilskiego

funkcjonuje

6

Warsztatów

Terapii

Zajęciowej,

które w 90% dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a w 10% ze środków budżetu powiatu pilskiego:
 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Caritas przy Parafii św. Stanisława Kostki
w Pile, który obejmuje rehabilitacją 25 uczestników. Terapia odbywa się w 5 pracowniach.
W 2017r. WTZ otrzymał na funkcjonowanie 444.334,00 zł, z czego 44.434,00 zł pochodziło
ze środków budżetu powiatu pilskiego;
 Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pile, w którym rehabilitacją
objętych

jest
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uczestników.

Zajęcia

prowadzone

są

w

7

pracowniach.

W 2017r. WTZ otrzymał na funkcjonowanie 622.067,00 zł, z czego 62.207,00 zł pochodziło
ze środków budżetu powiatu pilskiego;
 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pile. Z terapii korzysta 40 osób w 8 pracowniach.
W 2017r. warsztat otrzymał na funkcjonowanie 710.934,00 zł, z czego 71.094,00 zł
pochodziło z budżetu powiatu pilskiego;
 Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie prowadzony przez Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy

Społecznej

w

Łobżenicy,

liczący

30

uczestników.

Terapia

odbywa

się w 6 pracowniach. W 2017r. warsztat otrzymał 533.200,00 zł na funkcjonowanie,
z czego 53.320,00 zł pochodziło z budżetu powiatu pilskiego;
 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Mikołaja w Ujściu. Z rehabilitacji korzysta
30 uczestników. Zajęcia odbywają się w 6 pracowniach. Na funkcjonowanie WTZ otrzymał
w 2017r. kwotę 533.200,00 zł, z czego 53.320,00 zł przekazał powiat pilski;
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 Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy prowadzony przez Centrum CharytatywnoOpiekuńcze „Caritas” pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile obejmuje terapią 25 uczestników.
Zajęcia prowadzone są w 5 pracowniach. W 2017r. warsztat otrzymał 444.334,00 zł.
na funkcjonowanie, z czego 44.434,00 zł pochodziło z budżetu powiatu pilskiego.
Ogółem powiat pilski w 2017r. przekazał ze swojego budżetu na dofinansowanie
funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej kwotę 328.809,00 zł.
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5. Szkolenia
W 2017 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile wzięli udział
w następujących szkoleniach, konferencjach, warsztatach i spotkaniach, których celem było
podniesienie kwalifikacji i umiejętności całego personelu:

1) Szkolenia:
 Nowy scentralizowany VAT w JST i ich jednostkach w 2017r.;
 Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy;
 Dialog motywujący;
 Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego;
 Akademia administratora bezpieczeństwa informacji;
 Zarządzanie dokumentacją projektów unijnych w świetle przepisów kancelaryjnoarchiwalnych;
 Praca z osobami niepełnoletnimi – sprawcami przemocy w rodzinie;
 Nowoczesne metody pomagania w pracy telefonów zaufania;
 Interwencja kryzysowa
 Pomoc publiczna, pomoc de minimis udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego;
 Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inwentaryzacja na dzień 31.12.2017r.

2) Konferencje:
 Narkomania problemem społecznym młodego pokolenia;
 Zawsze z rodziną;
 Zagrożenia i uzależnienia związane z mediami;
 Zaburzenia ze spektrum autyzmu;
 Rodzic zastępczy i specjalista – skuteczny duet;
 Program wieloletni senior +.

3) Warsztaty:
 Asystentura i praca z osobami zaburzonymi psychicznie;
 Tworzenie, koordynacja wolontariatu i kreowanie wizerunku instytucji;
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4) Wizyty studyjne i seminaria:
 Spotkanie dotyczące realizacji Programu 500+;
 Oświadczenia majątkowe radnych i pracowników samorządowych;
 Konwent dyrektorów PCPR Województwa Wielkopolskiego;
 Mediacje rodzinne;
 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
 Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej;
 Prawa dziecka. Dylematy pomocy społecznej – teoria a rzeczywistość;
 Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji przedsięwzięć finansowych.
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IV.

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej powiatu pilskiego

1

Domy Pomocy Społecznej
Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej należy m.in. prowadzenie i rozwój

infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie
w nich skierowanych osób.
Na terenie powiatu pilskiego w 2017r. funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej.
Dysponowały one łącznie 416 miejscami.
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie – przeznaczony jest dla kobiet dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności. Dom dysponuje
80 miejscami.
W 2017 roku zostało przyjętych do niego 5 osób, natomiast 2 osoby zmarły. Na dzień
31 grudnia 2017r. stan mieszkanek wynosił 80 osób. W 2017r. z usług Domu korzystały 82 osoby.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie
w 2017 roku wynosił 3.299,11 zł.
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Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – przeznaczony jest dla mężczyzn dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie o różnym stopniu niepełnosprawności. Dom dysponuje 120
miejscami.
W 2017 roku zostały przyjęte do niego 3 osoby, natomiast 2 osoby opuściły Dom (zostały
przeniesione do innych placówek). Na dzień 31 grudnia 2017r. w DPS przebywało 120 osób.
W 2017r. z usług Domu korzystały 122 osoby.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie
w 2017 roku wynosił 3.177,31 zł
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Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie – przeznaczony dla kobiet niepełnosprawnych
intelektualnie w różnym stopniu niepełnosprawności. Dom dysponuje 80 miejscami.
W 2017 roku zostało przyjętych 5 osób, natomiast 5 osób opuściło Dom (4 osoby zmarły,
1 osoba została przeniesiona do innego dps-u).
Na koniec roku w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie przebywało 80 osób.
W 2017r. z usług Domu korzystały 85 osoby.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Falmierowie w 2017 roku wynosił 3.189,27 zł.
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Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile – przeznaczony dla osób przewlekle
somatycznie chorych. Dom dysponuje 70 miejscami. W 2017 roku do Domu przyjęto 17 osób,
natomiast 17 osób opuściło Dom (w tym 3 osoby odeszły do rodziny, a 14 osób zmarło).
Na koniec roku w Domu Pomocy Społecznej w Pile przebywało 70 osób. W 2017r. z usług
Domu korzystało 87 osób.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II w Pile w 2017 roku wynosił 3.726,48 zł.
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Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – przeznaczony dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie. Dom dysponuje 66 miejscami. W 2017 roku do Domu przyjęto
2 osoby, natomiast 2 osoby zmarły.
Na koniec roku w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie przebywało 65 osób. W 2017r.
z usług Domu korzystało 67 osób.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie
w 2017 roku wynosił 3.956,03 zł.
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Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie powiatu pilskiego zapewniały całodobową
opiekę oraz zaspakajały potrzeby na poziomie obowiązujących standardów.
Plan wydatków budżetu na rok 2017 dla domów pomocy społecznej wynosił
17.429.026,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 17.335.714,72 zł, tj. 99,46%.
W 2017 roku Domy Pomocy Społecznej przeprowadziły następujące inwestycje i zakupy
inwestycyjne:
Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
 Przebudowa instalacji systemu przeciwpożarowego

64.800,00 zł

 Zakup pralnico-wirówki

27.306,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie
 Zakup szaf chłodniczych (2 szt.)

10.237,29 zł

 Zakup kotła warzelnego

11.906,40 zł

 Przyłącze do sieci kanalizacyjnej

4. 460,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie
 Wymiana poziomów wody użytkowej w piwnicy budynku głównego – Pałacu wraz
z wykonaniem instalacji p.poż.

44.997,52 zł

 Budowa instalacji hydrantowej w budynku głównym DPS w Falmierowie – II etap
20.291,90 zł
 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”
 Zakup pralnico-wirówki

119.949,99 zł
29.224,80 zł

Dom Pomocy Społecznej w Pile
 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”

119.949,99 zł

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
 Zakup agregatu prądotwórczego

59.800 zł

 Zakup pieca do wypału ceramiki

10.000 zł

 Zakup kuchni gazowej

7.500 zł
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2

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

2.1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile powstała w styczniu 2008 r., w wyniku
przekształcenia Domu Dziecka w Kijaszkowie. Zajmuje drugie piętro budynku przy
ul. Rydygiera 23 w Pile. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci i młodzieży powyżej
10 roku życia całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Celem funkcjonowania Placówki jest przygotowanie wychowanków do godnego,
samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych, nawiązywania oraz
podtrzymywania bliskich kontaktów z rodziną i rówieśnikami w sposób społecznie akceptowany.
Największym wyzwaniem w prowadzeniu Placówki jest poszukiwanie mocnych stron
i rozwijanie pasji wśród wychowanków. Działania te powodują wzrost wiary we własne
możliwości, poczucie sprawstwa i podniesienie samooceny u dzieci, co z kolei przekłada się na
rozwijanie umiejętności niezbędnych w pokonywaniu codziennych trudności w życiu dorosłym.
Do szczególnych zadań Placówki należy także świadczenie poradnictwa terapeutycznego,
psychologicznego i pedagogicznego wychowankom i ich rodzinom, mającym trudności lub
wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
Zgodnie z ewidencją wychowanków na dzień 31 grudnia 2017r. w Placówce przebywało
13 wychowanków, w tym 10 dziewcząt i 3 chłopców. Uwzględniając ich wiek można dokonać
następującego podziału:
 9 lat – 1 wychowanek;
 10 lat – 1 wychowanek;
 13 lat – 1 wychowanek;
 14 lat – 2 wychowanków;
 16 lat – 4 wychowanków;
 17 lat – 4 wychowanków.
Wychowankowie przyjęci do Placówki w roku 2017 pochodzili głównie z terenu powiatu
pilskiego. Dwie wychowanki pochodzą z powiatu bydgoskiego i złotowskiego. Najczęstszymi
przyczynami umieszczenia dzieci była niewydolność wychowawcza ich rodziców, alkoholizm,
przemoc, a także niewłaściwe warunki socjalno-bytowe i demoralizacja nieletnich.
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Na dzień 31 grudnia 2017r. w Placówce zatrudnionych było 12 osób, z czego 11 legitymuje
się wyższym wykształceniem, na następujących stanowiskach:
 dyrektor;
 główny księgowy;
 psycholog;
 administrator;
 pracownik socjalny;
 pedagog.

W ramach organizacji czasu wolnego oraz rozwijania i poszerzania zainteresowań
pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile dokonywali wszelkich starań,
aby umożliwić wychowankom aktywny wypoczynek i nabywanie umiejętności nawiązywania
relacji społecznych i współdziałania przy różnych aktywnościach podczas m.in.:
 wyjazdów: organizowanych zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami;
 wycieczek jedno-, i kilkudniowych, obozów,
 zajęć dodatkowych, które odbywały się na terenie Placówki tj.: zajęcia komputerowe,
kulinarne, z arteterapii, techniczne, sportowo-rekreacyjne, kulturalne;
 projektów współorganizowanych z Towarzystwem Nasz Dom, Fundacją Nowe Pokolenie
w Bydgoszczy czy Fundacją BZWBK z kategorii „Banku ambitnej Młodzieży”.
Średni koszt utrzymania dziecka w 2017r. wynosił 5.187,79 zł.
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Plan finansowy na rok 2017, który był przewidziany w wysokości 855.964,00 zł, z czego
wykonano kwotę 829.925,30 zł, co stanowi 96,96% budżetu. Wydatki Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Pile pokrywane są ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Pile.
Placówka otrzymała darowizny pieniężne opiewające na kwotę 5.100,00 zł oraz rzeczowe
o łącznej wartości 25.361,37 zł, w postaci artykułów chemicznych, spożywczych, odzieży,
wyposażenia i prezentów dla wychowanków. Darowizny te były przekazywane m.in. przez
Autostradę Wielkopolską.
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2.2. Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w Osieku n/Notecią

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku n/Notecią jest placówką typu rodzinnego,
która pełni funkcję socjalizacyjną i interwencyjną. Jest zlokalizowana w domu jednorodzinnym.
Prowadzi ją małżeństwo: Państwa Iwony i Macieja Czekała, z którymi zamieszkuje wspólnie
ośmioro wychowanków. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom
pozbawionym możliwości umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.
Placówka, przez prowadzących i wychowanków nazywana „domem”, podejmuje działania
na

rzecz

powrotu

wychowanków

do

rodziny,

znalezienia

rodziny

przysposabiającej

lub umieszczenia dzieci w opiece zastępczej. Celem nadrzędnym jej funkcjonowania jest
przygotowanie wychowanków do godnego, samodzielnego życia, pokonywania trudności
życiowych, podtrzymywania i nawiązywania relacji z rodziną naturalną oraz rówieśnikami.
Placówka funkcjonuje od roku 2008, kiedy to Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia
31

grudnia

2007r.

znak:

PS.II-4.90115-3/07,

sprostowaną

Postanowieniem

Wojewody

Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2009r., znak: PS.II-5.90115-3/07 wydano powiatowi pilskiemu
zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
prowadzonej pod nazwą: Rodzinny Dom Dziecka w Osieku n/Notecią.
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W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, od dnia 1 stycznia 2012r. całodobowa placówka opiekuńczowychowawcza typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka stała się placówką opiekuńczowychowawczą typu rodzinnego.
Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r., znak: PSII.9423.4.10.2014.8
zmieniono powyższą decyzję w zakresie zmiany nazwy placówki na „Placówka OpiekuńczoWychowawcza w Osieku n/Notecią”.
W ramach wykonywanych obowiązków Placówka współpracuje ze szkołami, w których
obowiązek szkolny realizują jej wychowankowie. Ściśle współpracuje również z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, kuratorami,
sądami rodzinnymi, pracownikami Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego – Filia w Pile,
Poradniami

Psychologiczno-Pedagogicznymi,

psychologami

oraz

lekarzami

rodzinnymi

i specjalistami.
Zgodnie z ewidencją wychowanków na dzień 31 grudnia 2017r. w domu przebywało
8 wychowanków, z czego 5 dziewcząt i 3 chłopców, według poniższego przedziału wiekowego:
 8 lat – 1 wychowanek;
 12 lat – 1 wychowanek;
 14 lat – 1 wychowanek;
 15 lat – 3 wychowanków;
 17 lat – 2 wychowanków.
Najczęstszymi przyczynami umieszczenia dzieci w Placówce była niewydolność
wychowawcza, alkoholizm rodziców, stosowana w rodzinie przemoc, niewłaściwe warunki
socjalno-bytowe. W roku 2017 żaden wychowanek nie opuścił Placówki w wyniku
usamodzielnienia, ani nie został w niej umieszczony.
Wychowankowie Placówki w roku 2017 realizowali obowiązek szkolny w Szkole
Podstawowej w Osieku n/Notecią oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy.
W 2017 roku został przyznany plan wydatków budżetu w kwocie 242.824,00 zł
z czego wydatków dokonano w wysokości 242.740,64 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,97%.
W 2017 roku średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 2.595,28 zł.
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3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile został powołany
Uchwałą Nr IV/48/07 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 stycznia 2007r.
W 2017r. realizował zadania w oparciu o przyznany plan wydatków budżetu w kwocie
400.276,00 zł z czego wydatki wykonano w kwocie 399.758,15 zł, co w stosunku do planu
stanowi 99,87%.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile przeznaczony jest
dla maksymalnie 25 osób. Ośrodek zapewnia całodobowe schronienie ofiarom przemocy
w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością
przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie. Umieszczenie
następuje na wniosek pisemny lub ustny osoby zainteresowanej, ośrodków pomocy społecznej,
Policji, kuratorów sądowych i poprzez osobiste zgłoszenie.
Kadrę Ośrodka w roku 2017 stanowili pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
 dyrektora – 1 etat;
 wychowawcy – 2 etaty;
 młodszego wychowawcy – 1 etat;
 pracownika socjalnego – 1 etat;
 pedagoga – 1 etat;
 głównego księgowego – 0,5 etatu.
Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony był radca prawny i psycholog.
W okresie objętym sprawozdaniem z pomocy Ośrodka skorzystały łącznie 62 osoby, w tym
33 osoby dorosłe (31 kobiet i 2 mężczyzn) oraz 29 dzieci. Osoby te pochodziły z terenu powiatu
pilskiego, jak i spoza jego granic:
 z gminy Piła – 29 osób;
 z gminy Wyrzysk – 1 osoba;
 z gminy Wysoka – 3 osoby;
 z gminy Chodzież – 8 osób;
 z gminy Palędzie – 3 osoby;
 z gminy Rogoźno – 5 osób;
 z gminy Trzcianka – 2 osoby;
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 z gminy Wałcz – 8 osób;
 z gminy Złotów – 5 osób.
Celem działania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Pile jest zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i ich dzieciom
bezpieczeństwa oraz wsparcia i pomocy, dzięki któremu będą mogły poradzić sobie
z traumatycznymi doświadczeniami, odzyskać szacunek dla siebie i zacząć samodzielnie budować
nowe, wolne od przemocy życie dla siebie i dzieci.
Formy działalności terapeutycznej prowadzonej w Ośrodku:
 terapia indywidualna prowadzona przez psychologa – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych;
 zajęcia edukacyjne dla dzieci;
 porady i konsultacje wychowawcze;
 porady prawne;
 porady socjalne;
 porady pedagogiczne;
 zajęcia logopedyczne dla dzieci.
Osoby, które opuszczają Ośrodek najczęściej usamodzielniają się poprzez wynajem mieszkania
lub uzyskanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy. Zdarzają się sytuacje powrotu do mieszkania
zajmowanego przed zamieszkaniem w Ośrodku. Istnieje również możliwość zamieszkania w
Ośrodku Wsparcia w Pile, przy ul. Spacerowej 23.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile współpracuje
w zakresie realizowanych zadań z Policją, Zespołem Kuratorskiej Służby Społecznej, ośrodkami
pomocy społecznej oraz Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pile.
W roku 2017 Ośrodek realizował Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy
Domowej. Zajęcia odbywały się na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.
Spotkania odbywały się raz w tygodniu, w formie wykładowo-warsztatowej dla osób będących
sprawcami przemocy domowej. W programie udział brało 10 osób (w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn).
Ośrodek w ramach monitorowania i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 wykonał i przeprowadził
940 konsultacji wspomagających, pedagogicznych, wychowawczych, logopedycznych, socjalnych,
edukacyjnych dla dzieci z 62 mieszkańcami Ośrodka. Przeprowadzono dodatkowo 24 konsultacji
z zakresu poradnictwa psychologicznego i prawnego dla mieszkańców Ośrodka.
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4. Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Pile

Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Pile zapewnia wsparcie społeczne
dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom poprzez świadczenie w systemie
dziennym odpowiednich specjalistycznych usług opiekuńczych.
Celem działalności Domu jest:
 integracja społeczna;
 uzyskanie przez podopiecznych maksymalnej samodzielności w jak największym obszarze
życia;
 udzielanie doraźnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi
 rehabilitacja społeczna i zawodowa;
 zapobieganie nawrotom społecznej dekompensacji;
 świadczenie usług socjalnych i opiekuńczych;
 dążenie do integracji ze środowiskiem lokalnym, z którego wywodzą się uczestnicy.
Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy dostępne są od poniedziałku
do piątku, przez 8 godzin dziennie. Prowadzona terapia odbywa się w oparciu o indywidualne plany
postępowania wspierająco-aktywizującego. Takie plany szczegółowo uwzględniają założenie, cele
i metody

pracy z danym uczestnikiem. Harmonogram zajęć z uczestnikami zawarty był
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w miesięcznych oraz rocznych planach pracy. Informacje o prowadzonych działaniach były
odnotowywane w dziennikach zajęć prowadzonych przez osoby pracujące z uczestnikami.
W roku 2017 z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile skorzystało
36 osób. Miesięczny koszt utrzymania osoby w ŚDS wyniósł w roku 2017 kwotę 1.268,00 zł.
Na realizację zadania Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę 701.376,00 zł.
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V. Potrzeby w ramach realizowanych zadań
 utworzenie mieszkania chronionego

lub

treningowego

dla usamodzielnianych

wychowanków z pieczy zastępczej;
 utworzenie na terenie powiatu pilskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej
przeznaczonej dla 14 dzieci.
 pozyskiwanie rodzin zastępczych, promowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie
powiatu pilskiego;
 organizacja szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych w celu zwiększenia ich
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
 utworzenie punktu porad prawnych dla rodzin zastępczych i dla rodzin biologicznych,
których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej;
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