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Radomsko, 2009.03.11.

      RADA POWIATU
RADOMSZCZAŃSKIEGO
    KOMISJA ZDROWIA
I  POMOCY SPOŁECZNEJ

Znak: PCPR.IV.8230/D/5/09.

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU

ZA 2008r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku działa w szczególności

oparciu o:
1. Uchwałę Nr IV/21/99 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia

15.03.1999r. w sprawie: utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

2. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r.
Nr 519, poz. 728 z późn. zm.).

3. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776
z późn. zm.).

4. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Nr 180, poz. 1493).

5. Statut Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Radomsku przyjęty
Uchwałą Nr XXXII/353/06 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia
9 czerwca 2006r.

6. Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego Nr 69/2000 z dnia 3 sierpnia 2000r.  z  późn.zm.

7. Uchwałę Nr V/39/07 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia
27.02.2007r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego
zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
97-500  Radomsko,  ul.  Piastowska 21
tel/fax.   (044) 6834422, (044) 6832006
e-mail: pcpr_radomsko@poczta.onet.pl

internet: http://www.pcpr-radomsko.neostrada.pl
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8. Uchwałę Nr V/38/07 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia
27.02.2007r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego
zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w
rodzinie zastępczej.

Plan budżetu PCPR w 2008r. stanowił kwotę – 3.892.272 zł.
Wykonanie budżetu w kwocie – 3.881.738,23 zł (99,73 %).

Zrealizowano następujące zadania w zakresie:

I. ŚWIADCZENIA DLA RODZIN  ZASTĘPCZYCH

1. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych w których decyzją sądu umieszczono
dzieci pozbawione częściowe  lub całkowicie opieki:

- kwota wydatkowana – 2.364.281,35 zł.
Pomocą objęto 208 rodzin zastępczych, w których przebywało 358 dzieci, w

tym:
a) rodziny spokrewnione -  176 (266 dzieci) w tym:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci

stanowiła kwotę – 1.859.654,05 zł w formie 2.884 świadczeń,
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z

potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny stanowiła kwotę –
33.400 zł w formie 23 świadczeń,

b) rodziny niespokrewnione – 26 (38 dzieci) w tym:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci

stanowiła kwotę –309.815,16 zł w formie 327 świadczeń,
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z

potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny stanowiła kwotę –
12.760 zł w formie 6 świadczeń,

c) rodziny zawodowe wielodzietne – 3 (12 dzieci) w tym:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci w

dwóch rodzinach zastępczych stanowiła kwotę – 48.371,16zł w formie
68 świadczeń,

- koszt pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
pozostałej 4. dzieci w trzeciej rodzinie wielodzietnej  refundowany jest
w oparciu o porozumienia między powiatami,

- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z
potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny stanowiła kwotę –
4.900zł w formie 2. świadczeń,
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- koszt wynagrodzeń dla rodzin wielodzietnych stanowił kwotę –
58.324,95zł

d) rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego  – 3
rodziny objęły opieką w ciągu roku 46 dzieci, a wydatkowano na ich
utrzymanie:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
stanowiła kwotę – 87.580,98zł w formie 153 świadczeń,

- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z
potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej zawodowej o
charakterze pogotowia rodzinnego stanowiła kwota – 7.800zł w formie
14. świadczeń,

- koszt wynagrodzenia dla w/w rodzin stanowił kwotę – 101.433,24zł.

II. ŚWIADCZENIA     DLA    USAMODZIELNIAJĄCYCH    SIĘ
WCHOWANKÓW

1. Pomoc dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze:

-  pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki – 389.435,67zł dla
88 osób (jednolita wysokość świadczenia – 494,10zł miesięcznie),
-  jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu usamodzielniania się – 46.116zł dla
10 wychowanków,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 9.179,09zł dla 3 wychowanków.

2. Pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo –
- wychowawcze:

- pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki – 95.872,82 zł dla 19 osób,
- jednorazowa pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia się – 13.176zł dla

2. osób

Większość wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki
opiekuńczo-wychowawcze podejmuje dalsze kształcenie. Poza pomocą pieniężną
z tytułu nauki często nasi wychowankowie mają prawo do renty rodzinnej bądź
alimentów.
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Liczba usamodzielniających się
wychowanków*Lp. P o z i o m   k s z t a ł c e n i a

z rodzin
zastępczych

z placówek

1. Wyższe 35 2
2. Średnie 43 9
3. Zawodowe 8 8
4. Gimnazjalne 2 -

Ogółem 88 19
* Wg danych PCPR za 2008r.

W sprawie  świadczeń materialnych dla różnych typów rodzin zastępczych
oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek
sporządzono 719 decyzji administracyjnych, w tym:

- 576 w sprawie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka wychowującego się w rodzinie zastępczej,

- 129 dotyczących pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek,

- 11 decyzji w zakresie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
- 3 decyzje o przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie

rzeczowej.

Ponadto w sprawie domów pomocy społecznej wydaliśmy 166 decyzji
administracyjnych i postanowień, tj.:

- 148 decyzji w sprawie zmiany odpłatności pensjonariuszy umieszczonych
w naszych domach przed 2004r.

- 2 decyzje wygaszające
- 15 decyzji w sprawie umieszczenia w dps
- 1 postanowienie w sprawie sprostowania błędu.

Podstawą przyznania pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy
przeprowadzany w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej. Zgodnie z
przepisami ustawy o pomocy społecznej wywiad powinien być aktualizowany co
6 miesięcy, chyba, że sytuacja rodziny ulegnie zmianie wcześniej. Wywiady w
sprawie świadczeń przeprowadzają pracownicy socjalni PCPR.

W okresie 2008r.  z rodzin zastępczych odeszło 49 dzieci, tj.:
- ponownie pod opiekę rodziców trafiło – 13 dzieci
- pod opiekę innych osób – 4
- pod opiekę pogotowia rodzinnego – 7
- pod opiekę zawodowej rodziny wielodzietnej – 2
- przeszło do innej rodziny zastępczej – 4
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- zostało adoptowane – 1
- usamodzielniło się – 18.

W 2008r. powstało 38 nowych rodzin zastępczych w których umieszczono 59
dzieci. Ponadto  w sierpniu 2008r. zawarliśmy umowę z kolejną rodziną
zawodową wielodzietną, która przejęła opiekę nad dwojgiem naszych dzieci
dotychczas przebywających w Domu Małego Dziecka w Częstochowie oraz
dwojgiem czasowo przebywających w pogotowiu rodzinnym. Aktualnie mamy
zawarte umowy sześcioma rodzinami zawodowymi, tj.:

- z trzema pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego,
- i trzema pełniącymi funkcję rodziny wielodzietnej (obejmują opieką

12 dzieci).

W 2008r. przekazano do Sądu Rejonowego 121 sprawozdań dot. sytuacji
opiekuńczo-wychowawczej dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Tut. PCPR na bieżąco poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych
i adopcyjnych poprzez współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, Sądem
Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich, Zespołem Kuratorskiej Służby
Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich, z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno-
Opiekuńczym w Częstochowie. W przypadku dzieci pozbawionych częściowo
lub całkowicie opieki rodziny naturalnej poszukujemy w pierwszej kolejności
kandydatów na rodzinę zastępczą wśród krewnych dzieci. W dalszej kolejności
wśród osób niespokrewnionych.

W sierpniu ubiegłego roku podjęliśmy kolejną dużą akcję poszukiwania
kandydatów na rodziców zastępczych, w tym zawodowych, oraz na rodziców
adopcyjnych. Akcja polegała na działaniach mających na celu dotarcie do jak
najszerszej części społeczności naszego powiatu, poprzez ogłoszenia wywieszane
w lokalnych instytucjach i placówkach służby zdrowia, ulotki, artykuły prasowe
i informacje w lokalnej telewizji. Ponadto skierowaliśmy również pisma do
wszystkich parafii na terenie powiatu z prośbą o odczytanie naszych
komunikatów na niedzielnych mszach.

W wyniku naszych działań zgłosiło się kilka małżeństw zainteresowanych
rodzicielstwem zastępczym. Z jednym spośród nich zawarliśmy umowę na
sprawowanie funkcji rodziny zawodowej wielodzietnej. Kolejne z małżeństw
aktualnie zadeklarowało chęć uczestniczenia w szkoleniu dla kandydatów na
rodziców zastępczych. Pozostałe osoby po uzyskaniu pełnej informacji
o zasadach finansowania i funkcjonowania rodzin zastępczych odstąpiły od
dalszych działań.
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III. ODPŁATNOŚCI RODZICÓW Z TYTUŁU POBYTU DZIECI W
ZASTĘPCZYCH  FORMACH  OPIEKI ORGANIZOWANYCH  PRZEZ
POWIAT

W ciągu 2008r. PCPR wydał 325 decyzji administracyjnych w sprawie
odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj.:

 - w 257 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w
rodzinach zastępczych,

      - w 32 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w
placówkach,

- w 36 przypadkach zdecydowano o częściowym zwolnieniu z odpłatności.
Powyższe w szczególności podyktowane było niskimi dochodami

zainteresowanych, nieprzekraczającymi progu kryterium dochodowego
wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, chorobą lub niepełnosprawnością.

Decyzje administracyjne w sprawie odpłatności PCPR wydaje na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Uchwały Nr V/39/07
Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2007r. w sprawie określenia
zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka
oraz osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz
Uchwały Nr V/38/07 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.02.2007r. w
sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z
opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

Podstawą wydania decyzji w sprawie odpłatności jest rodzinny wywiad
środowiskowy przeprowadzany w miejscu zamieszkania osoby zobowiązanej do
odpłatności. W toku wywiadu ustala się sytuację życiową osoby zainteresowanej,
tj. sytuację materialną, rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną, zawodową itd., co
stanowi podstawę podjęcia decyzji w sprawie odpłatności. Wywiady u
zobowiązanych na terenie powiatu przeprowadzają pracownicy socjalni PCPR. U
osób zamieszkujących poza powiatem wywiady przeprowadzają właściwe
terenowo powiatowe centra pomocy rodzinie lub ośrodki pomocy społecznej.
Rodzinny wywiad  środowiskowy jest przeprowadzany co 6 miesięcy, chyba, że
sytuacja życiowa osoby zobowiązanej ulegnie zmianie wcześniej. Decyzja może
być wydana na okres roku. Wielu rodziców zobowiązanych do odpłatności to
osoby z marginesu społecznego, bezdomne, często zmieniające miejsce
zamieszkania. Mamy trudności z dotarciem do wielu z nich w celu
przeprowadzenia wywiadu.

Dochody powiatu uzyskane przez PCPR w ubiegłym roku to kwota
59.100,84zł, w tym:

- z tytułu odpłatności rodziców  wpłynęło 2.367,82zł; należności na koniec
roku  stanowiły kwotę – 2.760,30zł;  przeprowadzono w tych sprawach 10
postępowań egzekucyjnych,
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- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze
16.449,35zł,

- z tytułu refundacji wynagrodzeń 34.493zł
- z tytułu odsetek od środków na kontach 5.750,57zł.

IV. POROZUMIENIA Z INNYMI POWIATAMI

1. Porozumienia w sprawie dzieci umieszczonych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.

Dla dzieci, których przy współpracy z Sądem Rejonowym nie udało się
umieścić w rodzinach zastępczych, poszukujemy miejsca w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem, gdyż powiat nie dysponuje taką
placówką.

Na utrzymanie 44. dzieci (narastająco w ciągu roku) w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w 2008r. powiat
radomszczański wydatkował kwotę 798.046,40zł  (środki poza budżetem PCPR).
W tym zakresie obowiązywały porozumienia z niżej wymienionymi powiatami:

- Tomaszowskim – 5 dzieci
- Rawskim – 5 dzieci
- Miastem Łódź – 1 dziecko
- Miastem Kraków -  1 dziecko
- Częstochowskim – 3 dzieci
- Miastem Częstochowa – 8 dzieci
- Kutnowskim– 5 dzieci
- Kazimierskim– 6 dzieci
- Miastem Lublin – 1 dziecko
- Kłobuckim– 1 dziecko
- Limanowskim – 1 dziecko
- Zawierciańskim– 4 dzieci.
- Piotrkowskim– 1 dziecko
- Biłgorajskim – 2 dzieci.

Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
kształtowały się na poziomie od 1.467zł  do 4.087zł miesięcznie za miejsce.

Na dzień dzisiejszy w placówkach przebywa 37 dzieci. Co do trojga dzieci
przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym w Częstochowie toczy się w tut.
Sądzie postępowanie o umieszczenie w rodzinie zastępczej.

Na umieszczenie w placówkach na mocy prawomocnych postanowień
sądowych oczekuje aktualnie 11 dzieci. Kilkoro z nich czasowo umieszczono w
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pogotowiach rodzinnych, a kilkoro pozostaje pod opieka rodziny naturalnej przy
nadzorze sądu.

2. Porozumienia w sprawie dzieci z terenu tut. powiatu umieszczone na
terenie innych powiatów
W roku 2008r. w 11 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w

Polsce, przebywało 20 dzieci z terenu powiatu radomszczańskiego, tj. w
powiatach:

- Zgierskim – 1 dziecko
- Tarnogórskim - 2 dzieci
- Częstochowski – 1 dziecko
- Włoszczowskim– 4 dzieci
- Pajęczańskim– 1 dziecko,
- Polkowickim – 1 dziecko
- Tomaszowskim – 1 dziecko
- Mieście Piotrków Tryb. - 2 dzieci
- Mieście Sosnowiec – 1 dziecko
- Mieście Zabrze – 4 dzieci
- Mieście Mysłowice – 2 dzieci (porozumienie zawarto w 2009r.).

Tut. powiat refundował koszty pomocy pieniężnej wypłacanej tym
rodzinom na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami. W 2008r.
wydatkowano na ten cel – 165.041,36zł (środki poza budżetem PCPR).

3. Porozumienia w sprawie dzieci pochodzących z innych powiatów, a
umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie tut.
powiatu
Na naszym terenie przebywało w rodzinach zastępczych 11 dzieci

pochodzących z innych powiatów, tj. z:
- Powiatu Parczewskiego – 4 dzieci
- Mrągowskiego – 1 dziecko
- Opoczyńskiego – 1 dziecko
- Lublinieckiego – 2 dzieci
- Miasta Dąbrowa Górnicza – 2 dzieci
- Miasta Gliwice – 1 dziecko.

Ww. powiaty na podstawie zawartych porozumień refundowały tut. powiatowi
koszty pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w 2008r. na łączną kwotę
63.493,70zł.
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V. WYPOCZYNEK DZIECI Z RODZIN ZASTEPCZYCH

W terminie od 29 czerwca do 12 lipca 2008r. 42-osobowa grupa dzieci z
rodzin zastępczych pozostających pod opieką PCPR uczestniczyła w koloniach
letnich w Załęczu Wielkim, zorganizowanych i sfinansowanych przez
Kuratorium Oświaty w Łodzi. W koloniach brały udział dzieci w wieku od 7 do
13 roku życia.

Troje dzieci z pogotowia rodzinnego uczestniczyło w kolonie sfinansowanych
przez prywatnego sponsora.

VI. POWIATOWY ZESPÓŁ  DS. ORZEKANIA O NEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W strukturze PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, który w ciągu 2008 roku zrealizował nw. zadania:

1. Orzekanie o niepełnosprawności:

a) liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia – 3.193
b) liczba wydanych orzeczeń – 3066, w tym:

- osoby przed 16 rokiem życia –  301 osób  zaliczono do
niepełnosprawnych

- osoby powyżej 16 roku życia – orzeczono stopień niepełnosprawności
w stosunku do  2.521 osób, w tym:
Ø do stopnia znacznego niepełnosprawności zaliczono - 622 osoby
Ø do umiarkowanego -  1.099 osób
Ø do lekkiego - 800 osób

2. Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych:
- wydano 471 legitymacji, w tym dla osób przed 16. rokiem życia – 56.

VII. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W ramach działań Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
Specjalistycznego PCPR z osobami zgłaszającymi się o pomoc współpracowali
następujący specjaliści:

- specjalista ds. przeciwdziałania przemocy,
- prawnik – udzielano porad w zakresie prawa rodzinnego dot.

alimentów,  rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki nad
dziećmi oraz z zakresu prawa karnego,

- pracownik socjalny – pomoc socjalna, informowanie petentów o ich
prawach i uprawnieniach, rozpoznawanie sytuacji, kierowanie do
specjalisty i właściwych instytucji, wizyty domowe w środowiskach
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zgłaszanych przez Komendę Powiatowa Policji w Radomsku w których
stwierdzono przemoc domową i policja założyła „Niebieskie Karty”,

- psycholog - pomoc psychologiczna polegała na udzielaniu porad w
stanach kryzysu emocjonalnego, trudności wychowawczych, konfliktów
rodzinnych, małżeńskich, terapia dzieci i rodzin,  radzenie sobie w
sytuacjach związanych z utratą kogoś bliskiego itp.

- pedagog – pomoc dla rodzin zawodowych w związku z trudnościami
wychowawczymi.

Ww. specjaliści przygotowują także na prośbę osób zgłaszających się pozwy
i inne pisma sądowe oraz pisma do różnych instytucji.

Wspólnie z funkcjonariuszami policji przeprowadzamy wizyty w
środowiskach dotkniętych przemocą.  W 2008 r. założono 11 „Niebieskich kart”
w związku ze stwierdzoną przemocą domową.

Ogólnie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej i poradnictwa
specjalistycznego udzielono pomocy 133 rodzinom.

Specjaliści wykonujący zadania PCPR w zakresie interwencji kryzysowej
i poradnictwa specjalistycznego realizowali swoje zadania w ramach umów
zleceń, poza pracownikiem socjalnym, który był zatrudniony w oparciu o umowę
o pracę. Zadanie sfinansowano z budżetu własnego powiatu.

VIII. REALIZACJA  ZADAŃ POWIATU  Z  ZAKRESU  POMOCY
SPOŁECZNEJ  PRZEZ  ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE

Jednym z wielu zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej
jest prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy. W następstwie postępowania konkursowego Powiat
Radomszczański zlecił realizację tych zadań w okresie od 1 czerwca do 31
grudnia 2008r.  organizacji pn. Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot z/s w
Klizinie. Z pomocy skorzystała tylko jedna osoba.

Powiat przekazał na ten cel dotację w kwocie 8 tys.zł.

IX. REALIZACJA  PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA
SPRAWCÓW PRZEMOCY

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku  realizowało  w 2008r. zajęcia
korekcyjno – edukacyjne  dla sprawców przemocy.

Spotkania grupy odbywały się dwa razy w tygodniu (wtorek, piątek) w
godzinach 17:00 – 20:00 w okresie od 09.10.2008r. do 16.12.2008r.  Łącznie 54
godziny spotkań. Zajęcia prowadziło dwóch trenerów, tj. pedagog i specjalista ds.
przemocy.

Program został zrealizowany w pełnym zakresie. Uczestnicy uzyskali
pomoc w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:
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- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
- uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec

bliskich,
- nabycie umiejętności rozpoznania sygnałów ostrzegawczych

zapowiadających zachowania przemocowe,
- opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły

i przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów,

sporów w rodzinie bez użycia agresji,
- naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie

się korzystania z pomocy innych,
- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Uczestnicy kierowani byli na zajęcia przez tut. Sąd Rejonowy i Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. W zajęciach wzięło udział ośmiu mężczyzn. Od
miesiąca maja br. planujemy kontynuację pracy grupy.

Trenerzy prowadzący zajęcia zatrudnieni byli w ramach umów zleceń.
Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

X. S Z K O L E N I A :

W okresie od  27.10.2008r. do 29.12.2008r. PCPR przeprowadził szkolenia
dla 53 już  funkcjonujących  rodzin zastępczych.  Szkolenia przeprowadzili
pedagog oraz pracownik socjalny.  Problematyka szkolenia obejmowała:

- świadczenia dla rodzin zastępczych
- organizację systemu opieki zastępczej nad dzieckiem
- sposoby podtrzymywania więzi emocjonalnej z rodziną biologiczną
- kształtowanie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców

zastępczych
- ułatwianie nawiązywania przez dzieci trwałych i bezpiecznych więzi
- uzależnienia i ich wpływ na rozwój dziecko.

W dniu 22 grudnia 2008r. przeprowadzono szkolenie dla pracowników
ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu radomszczańskiego
i pracowników PCPR z zakresu:

- ustawy o świadczeniach rodzinnych
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ponadto w 2008r. pracownicy PCPR brali udział w szkoleniach zewnętrznych
dotyczących następującej problematyki:

- prawo zamówień publicznych
- świadczenia z ubezpieczenia społecznego
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



12

- przeciwdziałanie przemocy domowej
- orzekanie o niepełnosprawności
- warsztaty z zakresu realizacji projektów unijnych
- praca socjalna z dzieckiem i rodziną
- opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych
- procedura „Niebieskich Kart”
- obsługa programów informatycznych wykorzystywanych w pracy

PCPR.

XI. AKCJA „LIST DO ŚW. MIKOŁAJA”.

W dniu 18 grudnia 2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Radomsku zorganizowało Spotkanie Choinkowe dla dzieci przebywających w
zawodowych rodzinach zastępczych. Dzięki gościnności Gminy Radomsko
spotkanie odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzałkowie. Dzieci
otrzymały paczki ze słodyczami i maskotkami.

XII. KONTROLE  JEDNOSTEK  NADZOROWANYCH:

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w 2008r.
przeprowadzili kontrole w nw. jednostkach:
1. Warsztaty Terapii

Zajęciowej w Radomsku prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku.
Kontrolę przeprowadzono w terminie od 11.12. do 15.12.2008r. Zakresem
kontroli objęto:
- prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu,
- ważność posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treść

zawartych w nich wskazań,
- prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników,
współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników,
-  realizację innych zadań wynikających z zakresu obowiązków pracownika
administracyjno-socjalnego
-    strukturę zatrudnienia,
-  zgodności organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami
rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową,
- prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych

powiatu.
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2. Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu

A. Dom  Pomocy  Społecznej  dla  osób  w  podeszłym  wieku Radomsku, ul.
Krasickiego 138

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 01.12. do 04.12.2008r.

B. Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych
w Radziechowicach Pierwszych, gm. Ładzice
Kontrolę przeprowadzono w terminie od 05.12 do 10.12.2008r.

Zakresem kontroli objęto:
a. Zabezpieczenie potrzeb:

1) Bytowych w zakresie:
- miejsca zamieszkania (wymaganego metrażu, wyposażenia pokoi

mieszkalnych, systemu przyzywowego umieszczonego przy łóżku
mieszkańca, przystosowaniu łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych),

- wyżywienia (zapewnienia diet zleconych przez lekarza, posiłku
dodatkowego lub wyboru zestawu posiłków).

2) Opiekuńczych polegających m.in. na pielęgnacji (odpowiednia obsada
kadrowa w poszczególnych porach doby, właściwa troska o wygląd i stan
zdrowia mieszkańców).

3) Wspomagających w zakresie:
- zapewnienia warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
- zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych

i przedmiotów wartościowych,
- zapewnienia przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności

do informacji o tych prawach.
b. Kwalifikacje zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

XIII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
FINANSOWANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. Świadczenia z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR:

· dofinansowanie uczestnictwa  w turnusach rehabilitacyjnych

- liczba złożonych wniosków 456 wraz z 158 opiekunami na kwotę

387.326zł,

- przyznano dofinansowanie 364 osobom wraz z 124 opiekunami w

kwocie  312.487zł,
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- wypłacono  kwotę 258.560zł dla 300 uczestników wraz z 102

opiekunami,

· dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

- liczba złożonych wniosków 66 na kwotę 827.015zł

- przyznane dofinansowanie na 23 wnioski na kwotę: 213.553zł

- wypłacono 22 osobom w kwocie 181.234zł

· dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

- liczba złożonych wniosków 47 na kwotę 125.864zł

- przyznano dofinansowanie do 37 na kwotę 85.337zł

- wypłacono 35 osobom w kwocie 78.711zł

· dofinansowanie  likwidacji barier technicznych

- liczba złożonych wniosków 71 na kwotę 233.925zł

- przyznane dofinansowanie na 46 wniosków na kwotę 134.804zł

- wypłacono 41 osobom w kwocie 114.782zł

· dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

- liczba złożonych wniosków 42 na kwotę 28.398zł

- przyznane dofinansowanie na 33 wnioski na kwotę 20.564zł

- wypłacono 29 osobom w kwocie 17.543zł

· dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki

pomocnicze

- liczba złożonych wniosków 1178 na kwotę  793.867zł

- zrealizowano 1126 wniosków na kwotę 755.716zł

· dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji

- w tym zakresie 6 organizacji i jedna instytucja złożyły 42 wnioski (na

łączną kwotę 79.432zł)

- dofinansowania  otrzymały

ü Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Radomsku, ul. Pl. 3 Maja 7
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ü Radomszczański Klub Amazonek
Radomsko, ul. Przedborska 39/41

ü Polski Związek Niewidomych
Koło Terenowe Radomsko, ul. Przedborska 39

ü Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27

ü Polski Związek Głuchych
Koło Terenowe Radomsko, ul. Prymasa Wyszyńskiego 27

ü Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Radomsko, ul. Piastowska 12

ü oraz Miejski Dom Kultury
Radomsko, ul. Brzeźnicka 5

- wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 24.045zł na zorganizowanie

19 spotkań integracyjnych z zakresu organizacji rekreacji, turystyki

i kultury dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu (wycieczki, spotkania

rekreacyjne, Radomszczańskie Spotkania Integracyjne, spotkania opłatkowe,

spotkania z okazji „Dnia Głuchego” i „Dnia Białej Laski”),

P o d s u m o w u j ą c:

- z zakresu rehabilitacji społecznej wpłynęły 1902 wnioski na łączną kwotę

- 2.475.827zł

- wypłacono dofinansowanie w różnych formach dla 1655 osób oraz

6 organizacji i 1 instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych

w łącznej kwocie - 1.430.591zł.

2. WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWEJ z/s Radomsko, ul. Kopiec 17

prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział

Terenowy w Radomsku.

Zadanie realizowane w oparciu o umowę zawartą w dniu 10.10.2003r.

pomiędzy stowarzyszeniem, a Zarządem Powiatu Radomszczańskiego.

Warsztaty prowadzą terapię dla 25 uczestników.
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Budżet WTZ stanowił w 2008r. kwotę – 372.611zł, tego:

- środki PFRON – 335.350zł

- środki własne powiatu – 35.300zł

- środki stowarzyszenia – 1.961zł.
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